
 
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

  

 العلىم واهلنذست
 حمكمت وصف سنىيتجملت علميت 

 تصذر عه املعهذ العبيل لشؤون الطبقت/  اجخرة

 

 

                                 

 دولت ليبيب

 اهليئت الىطنيت للتعلين التقين والفين

 املعهذ العبيل لشؤون الطبقت/ اجخرة

 العدد الخاص

7107 

 

 



 
 

 

  



 
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 ئنيتصــــذر يف جــــز

 خبص ببلعلىم الطبيعيت واهلنذسيتاجلزء األول: 

 اجلزء الثبوي: خبص ببلعلىم االجتمبعيت واإلوسبويبث

 

 

 

                                 

 واهلنذست العلىم
 حمكمت وصف سنىيتجملت علميت 

 تصذر عه املعهذ العبيل لشؤون الطبقت/  اجخرة

 

 العدد الخاص

7107 

 

 



 أ 
 

مةــــــة محكــــٌمــة علــــــف سنوٌــــــه نصـــــمجل  

 نٌئزــــر فً جــــدتص

 الجزء األول: خاص بالعلوم الطبٌعٌة والهندسٌة

 الثانً: خاص بالعلوم االجتماعٌة واإلنسانٌاتالجزء 

 رةـخـــة / اجــــؤون الطاقــــً لشــالــــهد العـــدر عن المعـــتص

 مدٌر التحرٌر ورئٌس اللجنة العلمٌة 

 رـــــوبكـــن بـــد. علً حس

األسماء مرتبة  اللجنة العلمٌة

 هجائٌا

 ستشارٌةالالهٌئة ا

 توفٌق صالح الحفارد.  مهٌدي محمد الشٌبانًد. ا

 د. علً مجمد دٌهوم أ. سالم عقٌلة سكران

 د. فتحً بلعٌد ابو رزٌزة د. مجدي حسٌن اعتٌبً

 

 بنغازي -رقم اإلٌداع بدار الكتب الوطنٌة 

483/7302 

------------------------------ 

 ال تعبر بالضرورة مجلةال هاآلراء الواردة فً هذ

 المعهدعن اتجاهات ٌتبناها 

 المعهد العالي لشؤون الطاقة/ اجخرة

  0647 382770    382599 0647أرقام الهواتف: 

 hinstitofenergy@gmail.comاالٌمٌل: 

 facebook.com/scepjakhirraموقع الفٌس بوك : 

mailto:hinstitofenergy@gmail.com


 ب 
 

الكتاب والباحثٌن إلىدعوة   

 للنشر فً مجلة

 )العلوم والهندسة (المحكمة

ترحب مجلة العلوم والهندسة بإسهامات الكتاب والباحثٌن فً جمٌع المجاالت     
الهندسة بكافة تخصصاتها والكٌمٌاء، علوم النفط (، علوم اجتماعٌة علوم طبٌعٌة،)

والفٌزٌاء واألحٌاء، واالقتصاد والتجارة والعلوم السٌاسٌة، الطاقات البدٌلة، 
والقانون، وعلوم البٌئة، والموارد الطبٌعٌة، واإلدارة، والمحاسبة، والرٌاضٌات، 

مع التركٌز بشكل خاص علً العلوم الطبٌعٌة والهندسٌة، ) ،والجغرافٌا والجٌولوجٌا
 .(من اجلها المعهد أنشئوتلك التً تخدم األغراض التً 

 -قواعد النشر فً المجلة :

 ً فً توثٌق المراجع وكتابة الهوامش.االلتزام بمعاٌٌر البحث العلم -0

د المرسلة للنشر فً المجلة قد نشرت أو أرسلت ون المواٌشرط أن ال تك -7

 للنشر فً مجالت أخرى.

 م.ٌتخضع المواد الواردة للمجلة للتحك -3

نشر األعمال المجازة وفق الخطة المتفق بشأنها فً فظ المجلة بحقها فً تتح -4

 لجنة التحرٌر.

صفحة بما فٌها المراجع  75دراسة أو البحث عن أن ال ٌزٌد حجم ال -5

 والمالحق.

 تقبل األبحاث للفئتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة. -6

صدور  ىٌكون قد مر عل أالا  ىترحب المجلة بنشر مراجعات الكتب، عل -7

أن تتضمن المراجعة بٌانات المؤلف، وكذلك  ىالكتاب أكثر من عامٌن، عل

كما  ر ( مع خالصة لمحتوٌاتها.)عدد الصفحات، دار النشر، تارٌخ النش

( دكتوراه –بعرض ملخصات الرسائل الجامعٌة )ماجستٌر  ترحب المجلة

 بذات الشروط مع إضافة بٌانات لجنة الحكم علً الرسالة.

ترحب المجلة بتغطٌة المؤتمرات والندوات وورش العمل، علً أن تتضمن  -8

أوراقها ومناقشاتها،  التغطٌة مكانها، وأبرز المشاركٌن فٌها، أهم ما ورد فً

 والتوصٌات التً خرجت بها.

 االلكترونً: إلى برٌد المجلة  wordبصٌغة ملف  اتترسل المشارك -9

Hinstitofenergy@gmail.com  قرص مدمج إلى الشؤون  ىعلأو تسلم

 العلمٌة بالمعهد.

mailto:Hinstitofenergy@gmail.com
mailto:Hinstitofenergy@gmail.com
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 العمميةكممة ىيئة التحرير والمجنة 

عمى آلو وصحبو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، والصبلة والسبلـ عمى النبي الكريـ، سيدنا محمد و  
 نقدـ أف لنا أصالة عف نفسي و نيابة عف زمبلئي أعضاء المجنة العممية لممجمة يطيب، عيف الكراـ أجم

عيد العالي لشؤوف الم التي يصدرىا 2017  واليندسة العموـ مجمة مف الخاص العدد الكريـ لمقارئ
، ىذه المجمة إصدار بجيودالذي جاء في ظروؼ مادية و تقنية صعبة كادت تعصؼ الطاقة / اجخرة، و 

المجنة العممية و بدعـ ال محدود مف السيد / مدير عاـ المعيد كانت داعمًا لنا في  إصراربيد أف 
الدور الذي يمعبو  ًاألىمية ذلؾ استشعار ، والغاية السامية التي نتوؽ إلييا المضي قدمًا نحو تحقيؽ ىذه

، ت العممية ونشر العموـ والمعارؼالمجاالت والتخصصا مختمؼ في العمـ البحث دعـ النشر العممي في
 .النشر عمى كقيد العممي التحكيـ طريؽ عف بحثو لتقييـ عظيمة فرصة لمباحث يوفر أنو ناىيؾ عف

 في ومتعددة متنوعة عممية مواضيع طياتو في جمة ويحمؿويعتبر ىذا العدد نقطة البداية لمشوار الم
 ، شاكريف األساتذة األجبلء الذيف ساىموا في تقييـواإلنسانية التطبيقية العموـ في مختمفة تخصصات

 .تزويد المجمة بأبحاثيـ ودراساتيـتحكيـ األبحاث و كذا الباحثيف الذيف شاركوا بو 

عاىد أكاديمييف و أعضاء ىيئة تدريس بالجامعات والم في ىذا المقاـ نييب بكافة الباحثيف مفو 
المتخصصيف داخؿ الوطف و خارجو إلى إثراء ىذه المجمة بأبحاثيـ ومساىماتيـ العميا والمراكز البحثية و 

تحقيؽ ما يساعد عمى نجاحيا وانتشارىا و الرصينة ضمف الضوابط العممية و المنيجية لمبث العممي ػم
في تقويـ االنتقادات البناءة التي تسيـ كما ترحب المجمة بكؿ المبلحظات و ، ارىاإصدالغاية المتوخاة مف 

 .المجمة مف جميع الجوانب

     في حّمة جميمو سواء مف حيث الشكؿ،في الختاـ نتمنى أف نكوف قد وفقنا في إظيار ىذه المجمة و       
 .بادرة خير و أمؿ نحو األفضؿ ، و نسأؿ اهلل أف يجعؿ بدايتنا ىذهأو المضموف

 

 

 مييدي محمد الشيبانياد . 
 عضو المجنة العممية وىيئة التحرير
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EVOLUTION OF CELLULAR COMMUNICATIONS 

 SYSTEMS TOWARD 4G 
WARDA M. EMHALHAL


 

 

Abstract 

          With the fast development of wireless communication networks, it 

is expected that fourth- generation (4G) mobile systems will be 

appeared within a decade. The objective of (4G) mobile communication 

systems are to work out 3G (third generation) systems problem that still 

remaining and to provide widely high quality video to high data rate 

wireless channels, and high speed , high capacity ,low cost per bit .   

       The term 4G not only for cellular telephone systems but it used to 

include different types of broadband wireless access communication 

systems, ‗‘Public to privet‘‘, broadband network to personal, in addition 

will be interoperable with digital (broadband) broadcasting systems, as 

well as with 2G and 3G systems. We have not got clear definition of 4G 

yet. One of the terms described 4G as MAGIC-MOBILE multimedia, 

support of global mobility [3]. 
 

Keywords 

          First Generation Systems (1G) , Second Generation Systems 

(2G) , Third Generation Systems (3G) , 4G Technologies 

 

1. Introduction 
           Nowadays, network technology plays a significant role in the 

science and business area. Scientists innovate and develop some new 

technologies to fit businesses‘ needs and to satisfy people‘s demands. 

There is a lot of ongoing research and development, and many exciting 

new ideas and technologies are under way. Although the new, third 

generation (3G) wireless technology has not yet been implemented, 

leading companies in the industry are already laying the groundwork for 

what some are calling fourth generation (4G) technology. Researchers 

are continuing their ideas in the development of an undefined wireless 

world, which could become operational by 2010. 

        The first generation (1G) and second generation (2G) of mobile 

telephony were intended primarily for voice transmission. The third 

generation of mobile telephony (3G) will serve both voice and data 

applications.  

                                                           

 Electronic and Communication Engineering , Department of Engineering, Faculty of 

Engineering, University, Sirte, Libya 
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        There really is no clear definition of what 4G will be. It is generally 

accepted that 4G will be a super-enhanced version of 3G – i.e., an 

entirely packet switched network with all digital network elements and 

extremely high available bandwidth. For the most part, it is believed that 

4G will bring true multimedia capabilities such as high-speed data 

access and video conferencing to the handset. 4G is being developed to 

accommodate the quality of service (QoS) and rate requirements set by 

forthcoming applications like wireless broadband access, Multimedia 

Messaging Service (MMS), video chat, mobile TV, HDTV content, 

Digital Video Broadcasting (DVB), minimal service like voice and data, 

and other streaming services for "anytime-anywhere" [1].  It is also 

envisioned that 4G systems will be deployed with software defined 

radios, allowing the equipment to be upgraded to new protocols and 

services via software upgrades. 4G also holds the promise of worldwide 

roaming using a single handheld device.  

       Thus, this report described the technologies that underpin the 

migration from 3G to 4G. The discussion focuses mainly on the 4G 

enabling technologies related to coding, modulation, signal processing 

and multiple access technologies including ultra-wide-band (UWB) 

radio, smart-antenna systems, advanced coding schemes, adaptive 

modulation, Software defined radio (SDR) and IPv6. 

       In this report we will evaluate the generation systems from early 

first generation (1G) to future fourth generation (4G) ,and focus deeper 

in 4G, the goals of 4G, the application of 4G, key challenges of 4G,etc.  

 

Evolution of generation communications systems 

       Before start discuss 4G technical concepts, let us  observe how 4G 

develop from 1G.Early on cellular network was based in analog 

frequency modulation for voice communication and frequency division 

multiple access to allow more users. In spite of their efficacy, these 

networks were frequently rickety and provided poor facility. 

 

First Generation Mobile Standards (1G) 

         The first generation of cellular wireless communications was 

implement on analog technology, and became available to be used at the 

end of 1970s. It was very limited facility. Although over the last two 

decades they have large improve. The most analog systems was 

successful are based on the following standards, Nordic Mobile 

Telephone (NMT), Advanced Mobile Phone Service (AMPS), Total 

Access Communications Systems(TACS) [1-5]. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Messaging_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Messaging_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Videoconferencing
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_TV
http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting
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Second Generation Mobile standards (2G) 

         2G was first launched at the end of the 1980s. 2G develop digital 

wireless standards, it improve voice quality and higher capacity at lower 

cost to the customer. The four primary mobile digital wireless standards 

currently employ around the world are GSM, TDMA, CDMA, and PDC 

all allowed up to 9.6 Kbps. 
 

Global System for Mobile Phone Communications (GSM) 

         It was discover in 1992 and based on TDMA at the beginning of 

commercial service , the basic development of supporting data at low bit 

rates (< 9.6 Kbps) was introduced and has been widely used for sending 

email from laptop computer[1-5]. 
 

Time Division Multiple Access (TDMA) 

        Known sometimes as ‗‘North American ‗‘ digital cellular, 

furthermore, it is implementing in Latin America, Asia pacific, and 

Eastern Europe. 

 

Personal Digital Communications(PDC)  

         The first digital standard in Japan and it introduce on narrowband 

because of the limited of information. 

 

Code Division Multiple Access (CDMA) 

        CDMA has widely used in South Korea and North America. 

 Enhanced Second Generation (2.5G)  

        By increase the bits rates and obtain limited data capability the 

second generation extension to (2.5G). General packet radio service 

(GPRS) use circuit switching for voice and packet switching for data 

transmission leads to its popularity since packet switching provides 

bandwidth much more efficiency [1].  
 

 Third Generation Mobile Standards (3G) 

           3G systems become visible at the end of 2002 and early of 2003, 

and it is designed for interactive media use such as internet access, tele 

conferencing and other different services. 3G systems implement to 

solve many problems faced by 2G and 2.5G, especially in compatible 

technologies and low speeds for example (TDMA) and (CDMA).  

3G systems provide enhanced communication service such as fax, 

internet and voice, anywhere and anytime. ITu‘s IMT-2000 global 

schemes for 3G have fined the way to enabling innovative applications 
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and services. In Japan 2001 was the first 3G networking deployed [1-5]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1: compares the different wireless communication technologies [9] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.communication technology progress as tree [8]



6 
 

Fourth Generation Mobile Standards (4G) 

 

History of 4G  

         4G is basically a wireless phone standard have own life. The basic 

analog and digital cellular services were implemented to cut the landline 

phone services and provide normal telephone service people could take 

with them. But they offer bandwidth for adding data was pretty meager. 

Simply, this is the wireless telephone family, than the wireless phone 

family completed with the wireless internet family. Currently that a 

wireless /cell phone  is not just a cell phone, but also a camera, a 

messaging system, a PDA, an email reader, an internet browser. This is 

the place where whole ‗‗G‘ ‘thing started. 3G has proven to be difficult 

generation to apply.  

       While 3G phones and services are just starting to become triple play 

models, where data, voice, and video get bundled called (3.25G)  

technologies. 

       An emerging cellular standard have get broadband data speeds 

(20Mbps) which enable high quality video transmission and fast 

download of larger music files [2] . 

 

The goal of 4G  

        Some of the benefit features in 4G systems are as following: 

High quality of services, anytime, any where, and with any technology.  

Better spectral efficiency. 

Support for interactive multimedia, voice, streaming video, internet, and 

different broadband service.  

High speed, high capacity, and low cost per bit.  

 

Fig.2: Atypical IP based network [ 3] 
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Better scheduling and call admission control techniques. 

Global access, service portability and scalable mobile service. 

     Clearly 4G must be better than 3G in terms of applications, 

technology as well as services. In the near features the goal of 4G will 

replace the core of cellular networks with a single worldwide cellular 

network based on the IP for video, voice and multimedia services as 

shown in figure 2 below [3-4]. 

 

The table below comparing main Parameters of 4G with 3G: 

 

  3G 
4G 

Key Requirement 

Primarily for voice; 

data is an add-on 

feature 

Data and voice 

converged over IP 

Architecture Wide-area cell-based 
Wireless LAN and 

WAN 

Frequency Band 1.8 - 2.5 GHz 2 - 8 GHz 

Bandwidth 5 - 20 MHz 

5 - 20 MHz (might 

even go to 100 MHz 

or higher) 

Data Rate 

Up to 2 Mbps (384 

kbps peak, 200 kbps 

WAN) 

Up to 20 Mbps 

(might even reach 

100 Mbps) 

Access Technology 
Wide-band CDMA 

(W-CDMA), EDGE 

Multi-carrier CDMA 

(MC-CDMA)or 

OFDM 

Forward Error 

Correction (FEC) 

Convolutional Rate 

1/2 ,1/3 
Concatenated codes 

Switching Circuit/packet Packet 

Mobile Top Speeds 200 km/hr 200 km/hr 

Deployment In progress 2006-2010 

 

Table2: [10] 
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Application of 4G 

 

        Some of the applications of 4G are: 

Virtual presence: 4G will give users services at all time, even if they are 

off – site. 

        Virtual navigation: user can access a database of streets, buildings, 

and physical characteristics of a great metropolis, requires high speed 

transmission. 

        Tele-medicine: 4G will support the remote health monitoring of 

patients such as video conference assistance for consultant. 

       Tele-Geo-processing application: the combination of geographical 

information systems (GIS), global positioning systems (GPS) in which 

consumer will get location querying.   

       Education: 4G will provide a cost effective alternative for people in 

the world to continue their education on-line [4]. 

 

4G Technologies 

 

1. Smart antenna: 

       The key technology of 4G mobile communication systems is 

adaptive digital beam forming for smart antennas. Such as multiple –

input multiple output (MIMO) systems, which use multiple antennas at 

both the transmitter and receiver to provide more capacity of the 

wireless channel [12]. 

       At the same time reduce possible interference effects from other 

terminals in the area cell. Work by different organizations have found 

that a MIMO system combined with adaptive coding and modulation, 

interference cancellation, and beam forming technologies, can boost 

useful channel capacity by at least an order of magnitude. Figure 3 

shows a general bloke diagram of a MIMO schemes. [10] 

 

 

Fig.3 MIMO System Configuration [4] 
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2. Ultra Wide-band (UWB) 

        UWB is an equipment transmits narrow RF pulses-low power and 

short pulse period means the signal, although of wide bandwidth, falls 

under the threshold detection of most RF receiver.  

The advantage of UWB is immunity to multi-path distortion and 

interference. Multi path propagation occurs when a transmitted Signal 

takes different paths when propagating from source to destination.  

UWB is an attractive technology for mobile communication, providing 

high data rates while minimizing bit errors. UWB is being targeted for 

short range application and will likely be an important component in 4G 

systems at the WPAN level [11] 

 

3. Adaptive Modulation and Coding systems  

        Nowadays, adaptive modulation techniques have been combined 

with MC-CDMA based transmission technology to increase data rates. 

For 4G wireless systems, which demand very high data rates up to 

1Gbps with the constrains limiting higher data rate being severe Inter 

symbol Interference (ISI) due to multipath and the limited spectrum, 

such kind of adaptive modulation based multi-carrier systems applied to 

a wide-area environment, can achieve very large average user 

throughputs[13]. 

       Concatenated coding and Low Density Parity Check (LDPC) are 

two highly developed coding schemes that predicted to be used in 4G 

systems. Which are:  Concatenated codes and Low Density Parity Check 

(LDPC) 

 

4. Software Defined Radio 

        A Software Defined Radio (SDR) system is a radio communication 

system where components that have typically been implemented in 

hardware such as Mixers, filters, amplifiers, modulators/demodulators, 

detectors. etc.) are instead implemented using software on a personal 

computer or other embedded computing devices. While the concept of 

SDR is not new, the rapidly evolving capabilities of digital electronics 

are making practical many processes that were once only theoretically 

possible. SDR is one form of open wireless architecture (OWA). Since 

4G is a collection of wireless standards, the final form of a 4G device 

will constitute various standards. This can be efficiently realized using 

SDR technology, which is categorized to the area of the radio 

convergence. As radios progress from analog to digital, more radio 

features can migrate to software. As standards, frequencies, and 

waveform change, the radio can be easily upgraded by simply changing 

the software module. Thus, SDR promises to revolutionize the 

communication industry by delivering low-cost, flexible software 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications
http://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_radio


: 
 

solutions for wireless mobile communication protocol[14] 

 

Conclusion 

 

        The first generation, 1G wireless mobile communication systems, 

was analog and the speeds up to 2.4kbps introduced in the early 1980s 

and completed in the early 1990s. The second generation, 2G system, 

fielded in the late 1980s and finished in the late 1990s, was digital signal 

for voice and the speeds up to 64kbps. The third generation, 3G wireless 

system, was provided the transmission speeds from 125kbps to 2Mbps 

developed in the late 1990s and might be well-done in the late 2000s. 

The fourth generation (4G) does not really exist yet. Basically speaking, 

4G is an evolution to move beyond the limitations and problems of 3G. 

The speeds of 4G can theoretically be promised up to 1Gbps.  

 

       The differences between 3G and 4G are data rate (speeds), service, 

for example global roaming, interface with wire-line Internet, QoS and 

security. 4G just right started from 2002 and there are many standards 

and technologies, which are still in developing process. Therefore, no 

one can really sure what the future 4G will look like and what services it 

will offer to people. Besides, it is also difficult to predict which coding, 

modulation and multiple access techniques will emerge in 4G systems. 

However, we can get the general idea about 4G from academic research; 

4G is the evolution based on 3G‘s limitation and it will complete the 

idea of World Wide Wireless Web, offering more services and smooth 

global roaming with lowest cost. 

4G should make a huge different and afford perceived benefit to a 

regular person‘s life over 3G. 
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 MEASURING THE NETWORK RELIABILITY OF 

THE DEVICE PLACEMENT LOCATION  
FARHAT MAHMOUD EMBARAK


 

 
 

ABSTRACT 
 

        In communication and computer networks, The Device Placement 

Location (DPL) is concerned with locating the placement of the 

corresponding electronic device (such as Hub, switches, routers… etc.) 

within certain existing user locations. It considers the cost of the device 

placement location and routing users. This will involve deciding which 

user locations will have devices placed at them as well as deciding an 

assignment of users to device locations. This paper measures the 

reliability of the DPL and assigns the users to the DPL by building the 

DPLRC & DPLRC algorithms. In fact, our model is similar in spirit to 

the DPL COST. However, there is a striking difference between them. 

Here, the users are assigned to the device locations with maximum of 

network reliability. It is implemented to run in O (nm log (n2/m)) time. In 

this paper, we discuss the relationship between device locations, routing 

users, and the effectiveness of the cost on the increase in the DPLs with 

the aid of tradeoff curves and tables. We also look at the performance of 

the algorithms by measuring the CPU time taken to find the DPLs.  

 

 Keywords:  

         The network reliability, the location problem, the facility location, 

the device placement location, and the Graph Theory. 

 

مجاؿ االتصاالت وشبكات الكمبيوتر ايجاد موقع ألجيزة االتصاالت االلكترونية في          
مثؿ معيد االشارة او موزعيا او مرسؿ ومستقبؿ االشارات البلسمكية ...الخ، وربط مستخدميف 

يقمؿ تكمفة كبل  ىو (DPL)وتخصيصيـ لبلتصاؿ بتمؾ االجيزة يعرؼ بموقع تخصيص الجياز
ميف المراد ربطيـ لتمؾ االجيزة، باإلضافة الي تحديد ما إذا كاف ىذا مف موقع الجياز والمستخد

المستخدـ يخصص الي جياز معيف اـ ال، كما اف موقع تخصيص الجياز يعتبر مف المشاكؿ 
 (network reliability). ىذه الورقة ستقيس جودة الشبكة (NP-hard)الغير محدودة الحؿ 

الي ىذا الموقع عمى ىذا االساس وذلؾ ببناء لموقع تخصيص الجياز وتخصص مستخدميف 
لقد تـ دراسة موقع  (DPLRD) .واخري تسميDPLRC) ) تسمي )خوارزمية(نموذج برمجي 
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23 
 

اضاؼ جودة  (model)تخصيص الجياز سابقا ولكف االختبلؼ الجوىري اف ىذا النموذج 
والزمف المقدر الشبكة الي موقع تخصيص الجياز. ىذه الورقة ستناقش اداء ىذا النموذج 

تخصيص مستخدميف ليا مع العمـ اف تطبيؽ ىذا النموذج سيكوف  و ايجاد المواقع  لممعالجة و
O (nm log (n2/m))  اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو عند اضافة وظيفة الي شبكات االتصاالت

 ال تكوف تكمفتيا قميمة فقط بؿ تكوف أكثر كفاءة وطمبًا.
 

1. INTRODUCTION 
 

        Networks involving electronic devices such as hubs, switches, 

wireless senders…etc. These devices are important in transportation and 

telecommunications. In both settings, when there is traffic between several 

sources and destinations, there are economic benefits if this traffic is 

concentrated on some nodes and/or edges that are reliable and cover the 

much number of user's demand of the network. An electronic device is a 

node of the network or device placement location of the network that 

concentrates traffic from several sources and distributes it to the final 

destinations, or send it to a second device placement location, which 

distributes it to the final destinations. Optimal selection of certain nodes as 

the device placement locations, leads us to new field in networks that is 

called the device placement location (DPL). The DPL is known as the 

network location problem, it is a major part of the location theory 

[19,23,28]. In the case of network, the location theory is concerned with 

the notion of deciding where to place a number of DPLs. The task of 

solving a location problem is termed to make a location decision. The 

optimality of a decision depends on the specific problem. It is, therefore, 

obvious that there is a wide range of criterions used [22]. 

 

2. THE NETWORK MODEL 

       A graph model used in this paper shown in [13,21,33] is represented 

by the graph theory. The graph theory is used to give a pictorial 

representation of any kind of relationship between entities. The relations 

can vary from being a set of roads between towns to communication links 

between interconnected nodes. The fundamental concept of the graph 

theory is the graph which is best thought of as a mathematical object 

rather than a diagram, even though graphs have a very natural graphical 

representation [11,21]. 

 

3. EDGE-WEIGHTED GRAPH PARAMETERS 

        Graph parameters represent the weight of the edge and/or nodes [22]. 

We might want parameters such as the fastest or cheapest way to route a 

data packet between two computers ,                                                                
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The best way, which covers the maximum demand of computers, and/or 

the most reliable way to route a data packet even after a failure in some 

ways of network. Based on the problem being studied, we may use some 

or all of these parameters. In this paper, they are associated with each pair 

of placement locations and specified as the weight of the node and edge, 

which joins the corresponding pair of nodes. Each node has two weights, 

namely cost and demand. Cost and reliability are the two weights in each 

edge. These weights might represent several parameters. For example: the 

cost of transporting components, the cost of setting up a communication 

link, the time required to communicate or the reliability to communicate 

between the pair of placement locations, the demand needed on placement 

locations, and so on.  

 

Fig. 1: the 6- node graph 
 

4. THE ALGORITHM USED TO MEASURE NETWORK 

RELIABILITY 

       We have used the Hao-Orlin Algorithm to measure the network 

reliability in an undirected graph. It is an implementation of the Gomory-

Hu algorithm. A key concept of the Hao-Orlin algorithm is that of frozen 

layers. A frozen layer is a set of nodes or edges in which different layers 

are distinct. A node is frozen if its edges form a new frozen layer, 

otherwise it is alive. We denote the set of frozen nodes by F, the set of 

frozen edges by Q and the set of alive nodes by A. Initially all nodes are 

alive. When gap relabeling discovers a set of edges disconnected from the 

source (or sink), these edges form a new frozen layer. This layer is put on 

a queue Q of layers [4,10]. It is implemented to run this algorithm in O 

(nm log (n2/m)) time. The main reason behind choosing the Hao-Orlin 

algorithm is in [4] on experimental study of recent minimum cut 

algorithms. This algorithm has been chosen to conduct experiments on 

evaluating the relative performance of minimum cut algorithms. It has 

been proved that the Hao-Orlin algorithm has the best performance. More 

details on the Hao-Orlin algorithm can be found in [4,10,16]. 

 

5. THE DEVICE PLACEMENT LOCATION 

         In this section, we show two algorithms to find the device placement 

location (DPL) and an assignment of users to device locations. It is based 

on Hao-Orlin algorithm that takes into account some parameters of the 

locations, such as the reliability, cost, and demand. In other words, we aim 
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to find a set of K nodes, from the given set of N nodes, which constitute 

the device placement location. As a result, the reliability parameter of this 

location is maximized. The demand of each customer is the greatest 

assigned demand of this location, and combined cost of placing the device 

placement locations and users to their assigned device locations is as 

minimum as possible. The algorithms assume that all nodes are fixed and 

perfectly reliable. Each pair of nodes can be connected by a single edge. 

The system fails if any node is not connected, through some path to any 

other node, i.e. the network does   not form at least a spanning tree. The 

number of devices to be placed is not fixed. 

  

5.1 The DPLRC Algorithm 

        The basic concept of the DPL with Reliability and Cost (DPLRC) 

algorithm is very similar to the minimum cost r-rooted 2-height spanning 

tree method [26]. However, there is a little difference between them. The 

former computes the minima cost of the device placement location, 

considering the fact that the reliability of the device placement location is 

maximized. It means that the reliability measures between placing the 

device and routing the users to their assigned device locations is possible 

with the aid of the Hao-Orlin algorithm. In the latter, the path between the 

place of the device placement location and the farthest node is at most two 

edges. 

 

5.1.1 THE ALGORITHM DESCRIPTION 

         Let us assume that a given graph G has a specified node ‗r‘ and it is 

joined to all the other nodes, setting cru= fu, Fig. 2. The algorithm divides 

the nodes into two collections: a total assigned collection and a partial 

assigned collection. An r-rooted n-height spanning tree of G is a spanning 

tree T that clearly corresponds to a solution for the device placement as 

follows: 

 
Fig. 2: Solutions for the device placement location for example in Fig. 1 

  

      The nodes at height 1 correspond to the nodes where the devices are 

placed. The node ‗u‘ that is at height n from the root in the tree 

corresponds as follows: Let c be the minimum cost of linking u to an 

existing node, that has a device location, and fu is the cost to place a 
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device at node u. If c < fu, then it is possible to measure the reliability. If 

(R> maximum reliability threshold Ro), the node u is assigned to an 

existing node that has a device location as total assigned and put in the 

total assigned collection; otherwise, it is assigned to an existing node that 

has a device location as partial assigned and put in the partial assigned 

collection. When the algorithm detects a node placed at a new location, 

the partial collection is tested. Fig. 3 depicts the example of the process of 

the algorithm suggested in Figs 1 and 2. It also shows the solutions for a 

graph that consists of six nodes and eight edges. In Fig. 3, a node with a 

circle contains a device, and the bold edges are used in the solution to 

service nodes. For the spanning tree model, the bold edges are the edges in 

the solution. In this figure, nodes A and E serve node B, it is also partially 

assigned to nodes A and E with maximum reliabilities of 0.50 and 0.40 

respectively. Other nodes are totally assigned to nodes A and/or E, with 

their reliability greater than the maximum reliability threshold (in this 

example the maximum reliability threshold is 0.5). 

 

 
Fig. 3 the example of the process of the algorithm suggested in Fig. 3.2 

 

5.2 THE DPLRD ALGORITHM 

         To ensure that demand at different users is satisfied to a given 

placement locations service, network design models usually include cost, 

demand, distance and/or reliability as service requirements [24,28]. The 

service requirement is often represented as the minimum cost between the 

user and demand location. It may be represented also as the maximum 

reliability with demand, which is defined as "the probability that a 

required demand can be supplied from source to sink through the multi-

state links" (Jose E. Marquez, David W. Coit, and Michael Tortorella 

2004). Generally, the algorithm used to determine the DPL using 

reliability and demand may be formulated as follows: 

         In Fig. 4, x1…xn denote the nodes of graph G, Sn1 … Sn3 denoted to 

the nodes where the devices are placed (the device placement location), 

and Csn1… Csn13 denote the cost of the device placement location. 
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Fig. 4 the formulating of the DPLRDP algorithm. 

  

 

5.2.1 THE ALGORITHM DESCRIPTION 

        This algorithm is based on a given graph containing a set of N nodes 

and a set of E edges. It also includes some parameters such as 1) a set of 

Di specified demand patterns at the node i, where i=1…n, 2) a set of 

specified reliability values at each edge rij, where i and j=1…n and 3) a set 

of Ci specified cost patterns at the node i, where i=1…n. The algorithm 

chooses one node as a starting node (device placement location) Sn, which 

can contain the maximum number of demand users Di. The user u that 

satisfies minimal demand Du with Sn is added to the next starting node 

set. The assignment of node u to the starting node Sn is with the maximum 

value denoted as Du×Rxs-u. The algorithm processing will be finished 

when the total cost of the starting node set Csn exceeds the minimum cost 

threshold C0. The nodes in starting node set correspond to the nodes 

where the devices are placed (the device placement location). 

 

6. DESIGN OF OUR SYSTEM 

        The device placement location consists of three modules, namely 

Hao-Orlin algorithm, the DPLRC algorithm and the DPLRD algorithm. 

Hao-Orlin algorithm can be executed, either separately or jointly with the 

DPLRC algorithm and the DPLRD algorithm. We have adopted a 

graphical notation known as UML [9]. It is describing the system more 

precisely than English is, but less detailed than programming code. Our 

system is divided into two groups of UML diagrams. The Use Case 

diagram, the class diagram, and sequence diagram. Fig. 5 depicts The Use 

Case diagram of our system. 
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Fig. 5: The Use Case diagram for the DPL system. 

 

7. TESTING THE SYSTEM 

         In recent years, the unit testing process has become more popular 

and more structured than before. In computer programming, unit testing is 

a test (often automated) that ascertains whether or not the individual units 

of source code are working properly. A unit is the smallest testable part of 

an application. In object-oriented programming, the smallest unit is a 

method, which may belong to a base/super class, abstract class or a 

derived/child class [1]. We have used the Unit Testing Support of Visual 

Studio 2008 to test the classes of our system. With the aid of the Unit 

Testing support, it is very easy for developers to create, execute and repeat 

unit test cases. 

 

8. RESULTS 

        We will test the DPLRC and DPLRD algorithms using the three 

network examples. The first two networks are the 13-node set which can 

be found in [14,26] and the 30-node set which can be found in [15]. The 

third network is an example of the 125- node set, which is used to 

experiment with the synthetic data. In this paper, we show only the results 

obtained for the DPLRC & DPLRD algorithms with the synthetic data 

(Tables 2 & 3). In order to test our algorithms, we randomly generated 26 

instances on 125-node network for each algorithm. We start the synthetic 

data experiment with a network whose size is 50 nodes. Later, the same is 

repeated with networks bearing 75, 100, and 125 nodes. The 

transportation cost Cij weight is randomly generated in the interval [20, 

100], the reliability of edges is distributed in [0,1], and the demand Di and 

fixed cost Ci weights are randomly generated in the interval [50,200]. 

Tables 1 and 2 summarize the final results obtained for the DPLRC and 

the DPLRD algorithms respectively. Tables 1 and 2 summarize the final 

results obtained for the DPLRC and the DPLRD algorithms respectively. 

Both these tables share some common characteristics: i) the #Nodes 

column gives the total number of nodes in the network ii) the column 

marked # Edges gives the total number of edges in the network. iii) the 
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column marked #DPL gives the total number of the device placement 

locations. iv) the column marked CPU Time gives the total number of 

CPU seconds required. In Table 1, the column marked #TC gives the total 

cost of the DPL. The numbers of the total and partial assigned users are 

shown by the columns marked #TA Users and #PA Users. In Table 2, the 

column marked #DPL with the cost threshold gives the total number of the 

DPLs whose minimum cost thresholds are set to 500, 800, 1500, and 2000 

in columns C-thr1, C-thr2, C-thr3, and Cthr4 respectively. 

 

 
Table 1: The final result of the DPLRC Algorithm for synthetic data. 

 



2: 
 

 
Table 2: The final result of the DPLRC Algorithm for synthetic data. 

 

9. DISCUSSIONS OF RESULTS 

         In this section, we discuss the relationship between the nodes, edges, 

and the effectiveness of the cost on the increase in the DPls with the aid of 

the tradeoff curves and tables. However, from Fig. 6, we can see that if the 

total number of nodes increases, then the number of DPLs. From Fig. 7, 

an increase in the total number of edges leads to a decrease in the number 

of DPLs. From Fig. 8, the minimum cost thresholds influence the DPLRD  

 

 

 
Fig. 6 The DPLRC algorithm for the synthetic data experiment (Number of nodes vs. 

DPL) 
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algorithm. Figs. 9, 10 and 11 given below illustrate the performance of the 

algorithms. We measure the CPU time taken to find the DPL when we 

increase the total number of nodes and edges. From Figs. 9, 10 and 11. We 

learn that the CPU time increases if the total number of nodes and edges 

increases in both algorithms. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7 The DPLRC algorithm for the synthetic data experiment (Number of edges vs. DPL) 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8 The minimum cost thresholds influence on the DPLRD 
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Fig. 9 The synthetic data experiment (number of nodes vs. time) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10 The synthetic data experiment (number of nodes vs. time) 

 

 

 

 

 
Fig. 11 The synthetic data experiment (number of edges vs. time) 

 

 

 

 



33 
 

10. CONCLUSION 

        We have accomplished the objectives of this research by 

implementing the DPLRC Algorithm with the reliability and cost 

parameters and the DPLRD Algorithm with the reliability and demand 

parameters. The Hao-Orlin Algorithm has been used to measure the 

network reliability in an undirected graph. All the three algorithms 

mentioned above have been analyzed and designed by the use of UML. 

They are implemented by the use of C#.NET programming language. 

Moreover, they have been tested with the three network examples (two 

networks as real data and one network as synthetic data). The synthetic 

data randomly generated 26 instances on a 125-node network for each 

algorithm. The results obtained from the experiments are summarized as 

follows: 1) The DPLRC algorithm varies according to the total number of 

nodes and edges. 2) The minimum cost thresholds influence the DPLRD 

algorithm. 3) The DPLRC & DPLRD algorithms depend on the Hao-Orlin 

Algorithm that is considered as the best exact algorithm used to compute 

the network reliability. 4) In all the experiments that we conducted, the 

DPLRD algorithm has produced fewer numbers of DPLs than the DPLRC 

algorithm. 
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THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR  

DIFFERENTIAL EQUATION 
Mussa Yousef Hamad Mohamed


 

 

ABSTRACT 

In this search, we study the oscillation of the following second – order nonlinear 

damped differential equation : 

( ( )   ( ( )  ̇( )))
 
   ( )  ( ( )  ̇( )) ̇( )   ( ) ( ( ))   ,              (*) 

and some results of oscillation . 

.تائج بها من ن ٌتعلقفً هذا البحث سندرس تذبذب المعادلة التفاضلٌة ذات الرتبة الثانٌة الغٌر خطٌة التالٌة وما   

( ( )   ( ( )  ̇( )))
 
   ( )  ( ( )  ̇( )) ̇( )   ( ) ( ( ))   ,              (*) 

 

Keywords: ODE; Oscillation; second order; Nonlinear; Damping; Nonoscillation 

1- Introduction        

 Consider the second – order nonlinear damped differential equation  

( ( )   ( ( )  ̇( )))
 
   ( )  ( ( )  ̇( )) ̇( )   ( ) ( ( ))   ,              (*) 

 where t0 is a fixed real number,    (,     )  (   ))         (,     )  )    

   (   )               ( 
   ) 

It  is to be assumed that the functions    and    are continuously differentiable in their 

domain of definitions .  

Throughout this search, we shall also assume that  

(A1)  p(t)   0   for all            ( )                 

(A2)   (   )    |  (   )|
   

                          (   )   
             

    

(A3)     (   )  
 

 ( )    |  (   )|
   

                         (   )   
    

(A4)   ̇( )  exist and     
 ̀( )

| ( )|
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for some positive constant    and         * +   

      or :  

By a solution of (*),we mean a function     ,    )      , which satisfies        Eq.( 

*). In the sequel, we restrict our attention only to the nontrivial solutions of Eq.(1), that is , the 

solution x(t) such that    * | ( )|     +      for all   t ≥ T. 

 

 A nontrivial solution of Eq.(*) is called oscillatory if it has arbitrarily large zeros, 

otherwise, it is said to be non-oscillatory. Eq.(*)  is called oscillatory if all its solutions are 

oscillatory.  

     A close look at the from of  Eq.( *)  under the assumptions (  )– (  ) reveals that 

Eq.(*) can be considered as a natural generalization of the following equations  

, ( ) ( ( )) ̇( )-   ( ) ̇( )   ( )  ( ( ))                                        (**) 

Before giving   the main results, we introduce some notations. 

Let   *(   )         + denote a subset in R
2
. we say that a function  H=H(t,s) 

belong to a function  class  , denoted by,     . If  H is continuous and satisfies the 

following conditions : 

(H1)   (   )              (   )                     

(H2)  
  (   )

  
             

  (   )

  
    (   )√ (   )     for   (   )       

   Where  h    (   )  

(H3)              [,            
 (   )

 (    )
   -]     

    Specially, if we take ,  

     (   )    .∫
  

 ( )

 

 
/
 

         

For an arbitrary positive function     ,    )  with  ∫
 

 ( )

 

  
          

 we will find that the function H(t,s) satisfies conditions above. consequently,   when 

 ( )    we have  (   )  (   )    and when  ( )      we have       (   )  

.  (
 

 
) /

 

   

2- Oscillation results if f (x) is monotonic  

        In this section, we shall consider the oscillation of Eq.(*) under the assumptions 

(  )  (  ). 
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Theorem  1. 

Suppose that assumptions (  )  (  ) are satisfied. If there exist     ( ) satisfying (  )  (  ) 

and a positive function      (,    ) (   )) such that. 

   
   

   
 

 (    )
∫ , (   )  ( ) ( )  
 

  

       

 
  

(   )   
  
 (   )  ( )    ( )  

   (   )

(   ( )       ( ))
 
 

]          ( ) 

where   (   )   |
 ̇( )

 ( )
  

 (   )

√ (   )
|   then Eq .(1)  is oscillation 

proof   

 Suppose that  x(t) be a non–oscillatory solution of Eq.( *)  without loss of 

generality, we may assume that  x(t)   0  on   ,    ) for some sufficiently large    

       . Let us define   

 ( )   ( )
 ( )  ( ( )  ̇( ))

 ( ( ))
                                            ( ) 

Then differentiating(2) and using Eq .( 2.1)  we obtain 

 ̇( )  
 ̇( )

 ( )
   ( )    ( ) ( )  

 ( ) ( )  ( ( )  ̇( )) ̇( )

 ( ( ))
 

    
 ( )  ( ( )  ̇( ))

  ( ( ))
  ̇( )  ̇( ( )) ( )  (3) 

By using assumptions (  )  (  ),we obtain  

  
  ( ) ( )  ( ( )  ̇( )) ̇( )

 ( ( ))
  
  ( ) ( )  |  ( ( )  ̇( ))| 

   
   

  
  ( ( ))

 ( ( ))
 

                                    
  ( )  | ( )| 

   
  |  ( )|

   
  

 ( ( ))  
   
 ( )  

   
 ( )    ( )

   
  

   ( ( )) 

                                                      

  
  ( )  | ( )| 

   
  | ( ( ))|

   
  

  
 
 ( ) 

   
 ( )

   
  

   ( ( ))     ( ( )) 

                                          
  ( )  | ( )| 

   
   

  
 
 ( ) 

   
 ( )

                                    (i) 

  
  ( )  ( ( )  ̇( )) ̇( ) ̇( ( )) ( )

  ( ( ))
  

  ( )  |  ( ( )  ̇( ))| 
   
   ̇( ( )) ( )

  ( ( ))
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  ( )  | ( )|

   
  

   
 ( ( )) ̇( ( ))

  ( ( )) 
   
 ( )  

 
 ( )

       

                                                         
  ( )  | ( )|

   
  ̇( ( ))

 
   
 ( ( )) 

   
 ( )  

 
 ( )

 

 
  ( )  ( ( )  ̇( )) ̇( ) ̇( ( )) ( )

  ( ( ))
  

 ( )  | ( )|
   
   

 
 
 ( )  

   
 ( )

                                   (ii) 

Substitute  (i) and (ii) in (3) implies that w(t) satisfies the differential inequality.    

 ̇( )  
 ̇( )

 ( )
 ( )   ( ) ( )  

 ( )  | ( )|
   
 

 
 
   ( )  

   
   ( )

 
 ( )  | ( )|

   
   

 
 
 ( )  

   
 

 

 ̇( )  
 ̇( )

 ( )
 ( )   ( ) ( )  

 ( )  | ( )|
   
   ( )  | ( )|

   
   

  
 
 ( )   

   
 ( )

 

 ̇( )  
 ́( )

 ( )
 ( )   ( ) ( )  

 ( )          ( )

 
 
  ( )   

   
 ( )

  | ( )|
   

                   (4) 

    Multiplying (4) by H(t,s) (with t replaced by s), integrating with respect to s from     

to  t  for           , using integration by parts and (  ), we have  

∫ (   ) ( ) ( )    (   ) ( )  ∫ (   )  (   )| ( )|  

 

 

 

 

 

      

                                                                      ∫ (   )
   ( )       ( )

  
 
  ( )   

   
   ( )

 

 

| ( )|
   
    

∫  (   ) ( ) ( )   
 

 
  (   ) ( )    

  ∫  (   ) ,  (   )| ( )|  
   ( )       ( )

 
 
 ( ) 

   
 ( )

| ( )|
   
 -

 

 

    ( ) 

where   (   ) is defined as the above. for given   t   and s. set 

 ( )      
         

 
 
   

   
 

 
(   )
            

Because of  ̇( )     
   

 

         

 
 
   

   
 

 
 

        F(v) yields its maximum  at 

 
 
  

    
 
   

   
 

(   )(         )
 

        (
   

(   )(         )
)
 

 



3: 
 

and 

 ( )      
(         ) ( 

   
 )

 
 
    

   
 

 

    
         

   

(   ) (         ) 
 
(         )

 
 
   

   
 

[
         

 

(   ) (         ) 
]

   
 

 

 
         

   

(   ) (         ) 
 
 
(   )
 

 

 .
   
 
/       

   (         )

 
 
   

   
 (   )   (         )   

 

 
         

   

(   ) (         )
 
 

             
   

(   )   (         )
 

 

 
(   )         

               
   

(   )     (         ) 
 

 
           

             
                

   

(   )     (         ) 
 

 
         

   

(   )    (         ) 
 

 ( )       
         

   

(   )     (         ) 
                                                                     (6) 

By using (6) we have  

∫  (   ) ( ) ( )    (   ) ( )  
  

(   )   

 

 
∫  (   )

    ( ) ( )  
   (   )

(   ( )      ( )) 

 

 
       (7)          

Hence, for all         

∫ [ (   ) ( ) ( )  
  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )       ( ))
  (   )]

 

 

    (   ) ( ) 

 

 (    ) ( )            

(8) 

Using the inequality (8) for      we get 

∫[ (   ) ( ) ( )  
  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )       ( ))
  (   )]
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 ∫ [ (   ) ( ) ( )

  

  

 
  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )       ( ))
  (   )]    

 ∫[ (   ) ( ) ( )

 

  

 
  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )       ( ))
  (   )]    

∫[ (   ) ( ) ( )  
  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )       ( ))
  (   )]

 

  

    

   (    ) ∫ | ( )|

  

  

 ( )    (    )| (  )|  

It  follows  that 

 
 

 (    )
∫ [ (   ) ( ) ( )  

  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )      ( ))
  (   )]

 

  
   

                                                               ∫ | ( )| ( )   | (  )|
  

  
 ∞,                (9) 

Take lim sup of (9) as    . Condition(1) gives the desired contradiction in (9). 

which completes the proof. 

Investigating the condition (1) in theorem (1), we obtain the following corollary. 

Corollary 1.   

Suppose that the  assumptions in theorem (1) are valid and condition (2.2.1) is replaced by 

the conditions 

          
 

 (    )
∫  (   ) ( ) ( )    
 

  
                                           (10) 

          
 

 (    )
∫  (   )

  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )      ( ))
     

 

  
                (11) 

where   (   ) is defined as in Theorem (1) then Eq.(1) is oscillatory. 

Theorem 2. 

      Suppose  the assumptions (  )  (  ) are valid, If there exist functions                               

       (,    )  ) and a positive function     (,    ) (   )) such that 
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 (    )
∫  (   )

    ( ) ( )  
   (   )

(   ( )      ( ))
     

 

  
,                            (12) 

∫
  

   
 ( )(   ( )      ( ))

 
 
 ( )  

   
   ( )

 

  
                                                                 (13) 

and for every      

         
 

 (   )
∫ [ (   ) ( ) ( )  
 

 

                                                            
  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )      ( ))
   (   )]     ( )                      

(14) 

where   (   ) is defined as in Theorem (1),   ( )      * ( )  +. Then Eq (1) is 

oscillatory 

proof 

Suppose that x(t) is anon-oscillatory solution of Eq.(1) without loss of generality, 

We may assume that x(t) 0 on ,    ) for some sufficiently large      . Define the 

function w(t) as in (2) and we get (5), (8). Dividing (8) through by  (   )and taking 

lim sup as    ,we have. 

   
   

   
 

 (   )
∫ , (   ) ( ) ( )
 

 

 

   
  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )      ( ))
   (   )]     ( )         (15) 

For          From condition (14), we have 

    
 ( )   ( ),                                                         (16) 

and 

            
 

 (    )
∫  (   ) ( ) ( )    (  ) 
 

  
                                          (17) 

then, define functions  

 ( )  
 

 (    )
∫
(   ( )       ( )) (   )

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
      

 

  

 

 ( )  
 

 (    )
∫  (   )  (   )| ( )|
 

  
  , 

For       .  By (5) and (17), we obtain 

         , ( )   ( )-  
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               [
 

 (    )
∫  (   ) (

   ( )       ( )

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 | ( )|
   
   

 

  

   (   )| ( )|)  ] 

          *
  

 (    )
∫  (   ) 
 

  

 (  (   )| ( )|

 
   ( )       ( )

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 | ( )|
   
 )  + 

from (5)we get 

∫  (   ) ( ) ( )    (    ) (  )
 

  

 

 ∫  (   ) ,  (   )| ( )|  
   ( )       ( )

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 | ( )|
   
 -

 

  

   

 ∫  (   )
 

  

*  (   )| ( )|  
   ( )       ( )

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 | ( )|
   
 +     

 (    ) (  )  ∫  (   )
 

  

 ( ) ( )   

Dividing the last equation through by  (    )and taking           we have 

  

 (    )
∫  (   )
 

  

(  (   )| ( )|  
   ( )       ( )

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 | ( )|
   
 )   

 
 (    )

 (    )
 (  )  

 

 (    )
∫  (   )
 

  

 ( ) ( )   

  

 (    )
∫  (   )
 

  

(  (   )| ( )|  
   ( )       ( )

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
 )   

                                                                      (  )  
 

 (    )
∫  (   )
 

  

 ( ) ( )   

          , ( )   ( )-   (  ) 

          
 

 (    )
∫  (   )
 

  
 ( ) ( )    (  )   (  )                                                                     

(18) 
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Now we claim that 

∫
(   ( )      ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 

  
| ( )|

   

                                                                     (19) 

Suppose to the contrary that 

∫
(   ( )      ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 

  
| ( )|

   

                                                                     (20) 

In fact. by the assumption (  ) there exists a positive constant    such that  

       {         
 (   )

 (    )
}                                                                                 (21) 

On the other hand, by(20) for any positive number   there exists a              such 

that  

∫
(   ( )      ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   

    
 

 

  

  
 ,             For all                                       (22) 

By using the definition of a(t) and integrating by parts, for all         

 ( )  
 

 (    )
∫  (   )

(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
   

 

  

 

 
 

 (    )
∫  (   ) (∫  

 

  

(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
   )  

 

  

 

      

 
 

 (    )
[ (   )∫  

(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

  |

  

 
 

  

 
 

 (    )
 ∫ [

  (   )

  
] *∫

(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
   

 

  

+
 

  

]     

 
 

 (    )
[ (   ) (

(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
  )|

  

 

 ]

  

 

 
 

 (    )
∫ [

  (   )

  
]

 

  

*∫
(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
   

 

  

+    

 ( )  
 

 (    )
* (   ) (

(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
 (    ))+
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 (    )
∫ [

  (   )

  
]

 

  

*∫
(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
   

 

  

+    

   
 

 (    )
∫ [

  (   )

  
]

 

  

*∫
(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
   

 

  

+    

 ( )  
 

 (    )
∫ [ 

  (   )

  
] *∫

(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

| ( )|
   
   

 

  

+   
 

  

 

         (      )        

 ( )  
 

  

 

 (    )
∫ [ 

  (   )

  
]   

 

  

 
 

  

 (    )

 (    )
 

From (21), for    we have             
 (    )

 (    )
       and ,so there exists       

such that  
 (    )

 (    )
 
 (    )

 (    )
   for all         And therefore we arrive at  ( )      for 

all  t      ، and because of     be arbitrary positive constant, we conclude that 

       ( )                                            (23) 

From (18), consider a sequence  *  +   
  ,    )  Such that                and  

   
   

, (  )   (  )-           , ( )   ( )-    

Then there exists constant M such that 

 (  )   (  )            n=1,2,3,...                                                             (24) 

It follows from (23)and (24) that 

       (  )                                                                                          (25) 

       (  )                                                                                        (26) 

Then , by (24) and (25), for all n large enough  

  
 (  )

 (  )
 

 

 (  )
 
 

 
                 

Thus for all n large enough 
 (  )

 (  )
 
 

 
 , and therefore 





)(

)(
lim

1

n

n
n

ta

tb




                                                                                        (27) 

For  ,...3,2,1),( ntb n  , according to Hölder's inequality, we have 

 (  )  
 

 (     )
∫  (    )  

  

  

(    )| ( )|    
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 ∫ (
(   ( )       ( )) 

 
   

 
 
    (     )

| ( )| 
 
   (    )

 ( ) 
 
   ( )

)(
 

 
   (    ) ( ) 

 
   ( )  (    )

(   ( )       ( ))
 
    

 
   (     )

)
  

  

   

 (  )  (
 

 (     )
∫

(   ( )       ( )) (    )| ( )|
   
 

 
   
 ( ) 

 
 ( )

  

  

)

 
   

  

 

(
 

 (      )
 ∫

 (    ) 
    ( )  ( )  

    (    )  

(    ( )             ( ))
 

  

  

)

 
   

  

and therefore 
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, 

for all large n. it follows from (27) that 

),(

1
lim

0ttH n

n  




ds
srsP

sthssrstHnt

t

nn

0
))()((

),()()(),(

312

1

1

1








,                              (28) 

so 

),(

1
suplim

0ttH
t  




ds
srsP

sthssrstH
t

t0
))()((

),()()(),(

312

1

1

1








, 

which contradicts with assumption (12).Thus, we have proved that (20) fails and the 

assertion (19) is valid.  

      Then, it follows from (16) that   0)()( Tforallw      and 
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(29) 

which contradicts the condition (13), the proof is completed. 

Theorem 3 

Suppose assumptions (  )  (  ) be valid. if there exists functions                              

        (,    )  )  and a positive function )),0(),,([ 0

1  tc such that   (13) 

in theorem (2)holds and  

    

t

t

t dsssqstH
ttH

0

,)()(),(
),(

1
inflim

0

                                                           (30) 

and for every 0t  

)(),(
))()((

),()()(

)1(
)()(),(

),(

1
inflim

312

1

1

1

1




































 dsstH
srsP

sthssr
ssqstH

tH

t

t           

(31) 

where ),(1 sth  is defined as in theorem (1), then Eq (1) is oscillatory 

Proof 

      Otherwise, let x(t) be anon-oscillatory solution of Eq (1). without loos of generality, 

we may assume that  x(t)>0  on ,    )  for some sufficient large      . Define the 

function w(t) as in (2) and we get (5), (8). Dividing (8) through. by  (   ) and taking    

             ,  we have 

         
 

 (   )
∫ [ (   ) ( ) ( )  

  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )      ( ))
  (   )]

 

 
    ( )                                             

   (32) 

Then, define functions 

 ( )  
 

 (    )
∫
(   ( )       ( ))

 
   
 ( ) 

 
 ( )

 

  

 (   )| ( )|
   
    

 ( )  
 

 (    )
∫  (   )  (   )| ( )|  
 

  

 

for       ,   by (5)  and (30), we obtain  

   
   

   , ( )   ( )- 
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                                    (  )           
 

 (    )
∫  (   ) ( ) ( )
 

  
                                   

     (33) 

It follows (31) and (30) that 

         
 

 (    )
∫

  

(   )   
    ( ) ( )  

   (   )

(   ( )      ( ))
  (   )

 

  
     ,                        (34) 

Then there exists sequence *  +   
  [     ) such that                and 

       
 

 (     )
∫

  

(   )   
    ( ) ( )  

   (    )

(   ( )       ( ))
  (    )  

  

  

 

           
 

 (     )
∫

  

(   )   
    ( ) ( )  

   (    )

(   ( )      ( ))
  (    )

  

  
             (35) 

Now, suppose that (20) hold we conclude that (19) is satisfied by (35), there exists  a 

constant M such that (24) is fulfilled, then following the procedure of the proof of 

theorem (2), we obtain (28) which contradicts (35). Hence  (19) holds. Making use of 

(16) and (19), we obtain (29), which contradicts condition (13). 

Theorem  4. 

Suppose that assumptions (  )  (  ) be valid if there exist functions  

        (,    )  ) and a positive function       (,    ) (   )), Such that 

(13) and (31) hold, and 

         
 

 (    )
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    ( ) ( )  
   (   )

(   ( )      ( ))
  (   )

 

  
                                           (36)                                    

where h1(t,s) is defined as in theorem (1), then(1)  is oscillatory 

Proof 

Otherwise, let  x(t) be anon-oscillatory solution of. equation (1). Without loos of 

generality,  we may assume that   ( )        ,    ) for some sufficiently large       . 

Define the function w(t) as in (2) and we get (5), (8). Dividing (8) through by  (   ) and 

taking              , we have 
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∫ [ (   ) ( ) ( )  
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(   ( )      ( ))
  (   )]     ( )          

and  therefore 
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where a(t) and b(t) are defined as in the proof of theorem (2) it follows from (27) that 
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Which contradicts with assumption (36) the proof is completed 
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 ـــيــط وأثــــــره عمي مشروعات البناء والتشييدالتخـــط
 )دراسة تطبيقيو عمى بعض شركات البناء والتشييد في بمدية طبرق(

 بومثيتيتةمنصور حسن شعيب  . أ

  ((Abstract  الخالصة

تعد مشروعات البناء والتشييد ذات طبيعة خاصة ومف أىـ مبلمحيا طوؿ المدة والمخاطرة        
بالتنفيػػذ  ، ابتػػدأ مػػف مراحػػؿ بػػدء المشػػروع مػػروراً طػػوؿ فتػػرة التنفيػػذ وتعػػدد المراحػػؿلمػػا تتسػػـ بػػو مػػف 

، األمػػر الػػذي يػػؤدز إلػػى زيػػادة ظػػروؼ عػػدـ التأكػػد وزيػػادة االحتماليػػة لوقػػوع وحتػػى التسػػميـ النيػػائي
 المخاطر، بما ينعكس سمبًا عمى اقتصاديات مقاوالت البناء والتشييد.

 ، از االقتصػػػػػػػاد فػػػػػػػي مختمػػػػػػػؼ دوؿ العػػػػػػػالـالبنػػػػػػػػاء والتشػػػػػػػييد ارتكػػػػػػػتعػػػػػػػػػد مشػػػػػػػػػروعات كمػػػػػػػا        
، وتػػػرتبط اقتصػػػاديات ية لمتنميػػػػة فػػػي مخػػػػتمؼ المجتمعػػػاتفمشروعػػػػػات التشػػػييد ىػػػي المبنػػػة األساسػػػ

باالنتشار العمراني والتوسع في المشروعات التنموية في مختمؼ المجاالت وتبنى   الدوؿ المتقدمة
 د والعمراف كافة مشروعات المرافؽ والخدمات.عمى أساس خطط مشروعات التشيي

حيث تطرقت الدراسة  إلػى المراجعػة األدبيػة لمفيػوـ مشػروعات البنػاء والتشػييد ودورة حيػاة        
المشػػروع االنشػػائي ، إضػػافة إلػػى ذلػػؾ تػػـ التعػػرؼ عمػػي فوائػػد وانػػواع ومراحػػؿ التخطػػيط كمػػا تمػػت 

 ي مجاؿ التخطيط.مراجعة دراسات سابقة لمجموعة مف  الباحثيف ف
 -الباحث بإعداد استمارة استبياف تحتوي عمي ثبلثة عوامؿ وىي: قاـ

 إدراؾ الشركات اإلنشائية لمفيـو التخطيط السميـ. 
 إدراؾ الشركات اإلنشائية ألىمية التخطيط.                                                                  
 لفعاؿقومات التخطيط اإدراؾ الشركات االنشائية لم.                                                          

، طػاع البنػاء والتشػييد ببمديػة طبػرؽحيث تـ توزيعيا عمى عدد مف الشركات المحمية العاممة في ق 
وبعػػػػد أف تػػػػـ تحديػػػػد العوامػػػػؿ الثبلثػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ اسػػػػتمارة االسػػػػتبياف والمقػػػػاببلت الشخصػػػػية مػػػػع 

 الميندسيف ومديري اإلدارات العامميف بالشركات عينة الدراسة.

 

 

                                                           
 المعيد العالي كمبوت لمعموـ اإلدارية والمالية 
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 (( Introduction  مــقــدمـــــــــــــــو -1

يمثؿ قطاع البناء والتشييد بشكؿ عاـ مكانة أساسية في حياتنا االقتصادية واالجتماعية          
القطاع جزءًا مكمبًل  ويرتبط مع جميع القطاعات األخرز بعبلقة وثيقة حيث يعتبر إنتاج ىذا

لمقطاعات األخرز وال يمكف إحداث تنمية في القطاعات األخرز ما لـ تسبقيا تنمية في قطاع 
البناء والتشييد، كما أف بعض ىذه القطاعات تغذي قطاع البناء والتشييد بما يحتاجو مف 

 مستمزمات اإلنتاج.

خاصػػة ومػػف اىػػـ مبلمحيػػا طػػوؿ تعػػد مشػػاريع البنػػاء والتشػػييد مشػػروعات ذات طبيعػػة         
ي الي تغير الظروؼ ممػا يجميػا تحتػوي عمػي مخػاطر متعػددة مثػؿ تقمػب االسػعار ؤدالمدة التي ت

المراحػؿ بػدءًا  تعػددمػف ( لما تتسـ بو طوؿ فترة التنفيػذ 1991ونقص المواد ) مصطفي رشيدي ،
ف خػػػبلؿ ذلػػػؾ البػػػد مػػػف مرحمػػػة بػػػدء المشػػػروع مػػػرورا بالتنفيػػػذ وحتػػػي مراحػػػؿ التسػػػميـ النيػػػائي ومػػػ

تخطػػيط السػػميـ لممشػػاريع اليندسػػية حيػػث يمعػػب دور كبيػػر فػػي نجػػاح شػػركات المقػػاوالت  ضػػمف لم
الوقػػػت المحػػػدد وعمػػػي العكػػػس فػػػاف سػػػوء التخطػػػيط وعػػػدـ الفيػػػـ الػػػدقيؽ لكممػػػة )مفيػػػـو التخطػػػيط 
  ومراحمة وأىميتو( سيؤدي الي فقداف السيطرة عمي مكونات الػتحكـ فػي المشػروع  مػف حيػث زمػف

 وجودة وتكمفة التنفيذ.  

وتأخذ ىذه الدراسة  درجة مف االىمية ألف قطاع البناء والتشييد ىو اىـ القطاعات االقتصادية 
مف حيث معدالت النشاط واستيعاب وايجاد فرص عمؿ والمساىمة بشكؿ كبير في االقتصاد 

سبؿ لممارستيا  المحمي ، حيث اف مشاريع التشييد تطورت مع مر الزمف ووضعت ليا افضؿ ال
الجودة ( وىذه العوامؿ ال يمكف الوصوؿ الييا اال  -التكمفة  -ضمف اطار التحكـ في )الزمف
 بالتخطيط السميـ لتمؾ المشاريع. 

 (Review literaryالمراجعة األدبية ) -2

 The concept of building and مفيوم مشاريع البناء والتشييد  -2-1
construction projects 

قبؿ التعرؼ عمي مشاريع البناء التشييد يجب اوال التعرؼ عمي المشروع ، فالمشروع ىو          
عبارة عف مجموعة متسمسمة مف االنشطة المركبة والفردية والمتصمة ببعضيا بشكؿ ما بحيث 
يكوف ليا ىدؼ واحد مشترؾ وليا موعد محدد ألنياء التنفيذ في حدود ميزانية ومواصفات محدده 
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( وفي تعريؼ اخر لممشروع ىو عبارة عف مجموعو انشطو 2009بقا )منصور حسف شعيب مس
 تتداخؿ او تتزامف او تتابع وليا بداية ونياية زمنية محددة.

ومف جية اخري ال يقتصر مشروع التشييد كما يتصور كثير مف الناس عمي مشروعات المباني  
جميع المنشآت والمشروعات الي تقاـ عمي السكنية فقط ولكف تطمؽ كممة مشروع التشييد عمي 

سطح االرض بؿ وقد تمتد الي باطف االرض وفي اعماؽ البحار والمحطات وحديثا الي الفضاء 
الخارجي ، ىذا وقد قامت اجتيادات كثيرة لتقسيـ  مشروعات التشييد الي عدة انواع حيث 

فعمي سبيؿ المثاؿ يمكف ( كؿ منيا تجمعيا صفة معينة 2006ذكر)ابراىيـ بف الرشيد نصير 
 -تقسيـ المشروعات مف حيث انواعيا اي عده اقساـ منيا :

 .مشروعات مباني سكنية 
 .مشروعات مباني غير سكنية مثؿ المباني االدارية والخدمية والتعميمية 
  ومما  ،مثؿ الطرؽ ، المطارات ، محطات التحمية وغيرىا االشغاؿ العامةمشروعات

اف مشروعات البناء والتشييد ليا صفة خصوصية بمعني   الصددفي ىذا  لويجب التنبيو 
تشابو مع غيره اال انو يختمؼ عنو بمجرد تغير المكاف او  وافكؿ مشروع حتي انو 
 . زمفال

 The life cycle of the constructionدورة حياة المشروع االنشائي ) -2 -2

project) 

يمر بيا المشروع مف بدايتو حتي ختامو وكؿ مرحمة دورة المشروع ىي المراحؿ التي           
والمسممات ىي عباره عف  ،والخطوات التي تنتج معيا مسممات تتكوف مف مجموعة مف االعماؿ

يات التي تحتوييا المراحؿ التي يمر بيا مممجموعة مف النتائج والمستندات التي تنتج عف الع
 (.2سو مراحؿ كما مبيف بالشكؿ )المشروع وتمر جميع المشاريع بجميع انواعيا بخم

 
 ( يبيف المراحؿ التي يمر بيا المشروع2الشكؿ )

 

 

 التخطٌط التجهٌز
دراسة 

 الجدوى

التنفٌذ 

 والرقابة
 التسلٌم
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مرحمة التجييز : ويتـ فييا تقييـ المشروع والبيئة المحيطة بو وضرورة المشروع والحاجو  -1
 الية.

 :)سوؼ نتطرؽ لو الحقًا(مرحمة التخطيط  -2
 -:دارسة الجدوز غالبا ما تحتوي عميمرحمة   -3     
 دارسة السوؽ لتقدير حجـ الطمب الحالي والمتوقع. -
 دارسة موقع المشروع. -
 دراسة فنيو لتحديد مواصفات االجيزة والمعدات البلزمة لممشروع. -
 دارسة احتياجات المشروع مف االيدي العاممة واإلدارية. -

 -:ف في االتيكمس مف دارسة الجدوز ياالسا واليدؼ

 .الوصوؿ الي تقديرات دقيقو لموقت والتكاليؼ لتنفيذ النشاطات بالمشروع 
  إتماـ المشروع عمي افضؿ وجية ممكف وباقؿ تكمفة واقؿ مخاطر واعمي جوده

 ممكنة.

مرحمة التنفيذ والرقابة : في ىذه المرحمة يتـ فييا حؿ جميع المشاكؿ وذلؾ بجمع المعمومات  -4
واكتشاؼ االنحرافات في المراحؿ التي يمر بيا المشروع اثناء التنفيذ والتحقؽ مف المواصفات 

 الفنية المطموبة اثناء التنفيذ. 

 ( The concept of planningمـــفـــــيــــوم الـتخـــطــيــط ) -3

تعبئة بمعني  الموائمة بيف ما ىو مطموب وما ىو متاح عمميًا،ىي يقصد بالتخطيط        
لتحقيؽ أىداؼ معينة، ويتـ تحقيؽ ىذه ، وتنسيؽ وتوحيد الموارد والطاقات والقوز البشرية

كمفة وتعمؿ كؿ خطة عمي تحقيؽ األىداؼ باقؿ ت األىداؼ في فترة زمنية معينة تحددىا الخطة،
 واعمي جودة ممكنة.

دارة إويعتبر التخطيط اليندسي لدز شركات المقاوالت مف الوظائؼ القيادية الميمة في        
التي يقع عمي عاتؽ اإلدارة اليندسية لشركة المقاوالت لمنيوض بو كوظيفة أساسية و المشاريع 
اليدؼ، مف خبلؿ النشاطات التي وال تنتيي ىذه الوظيفة إال بتحقيؽ  بيا اإلدارة العميا، تختص

 تعمؿ عمي تنفيذ ىذه الخطة.
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 لمـتخـــطــيــطة ــريـــظــنــاألسس ال -3-1

ر يدمأي يع طال يستومة ظمنأي يع طال تستـ ولسميط ايطلتخح بدوف النجاامة ظمني ألف اليمك
ص ر لفاعمى رؼ لمتعـ ألماالى رار إستمإبظر لناينبغي ط ، يطلتخدوف الممستقبؿ بداد إلعا
دة مة لبلستفازلبلطوات الخراءات واجذ اإلتخاـ إثف مولمحتممة طر المخادات وايدلتيوالمتاحة ا
رارات لقافي ماىية ر لتفكيدارة اإلوامة ظلمنـز اُيمط يطلتخت ، وايادلتحاجية وامرص ولفاه ذىف م
  مة .دلقاوات المسند وغوـ ليدة مستعوف لتكاالف ىا ذتتخب اف لتي يجا

 طيط في المشاريع اإلنشائية بشكل عامأىمية التخ -3-2
نيائو في موعده المحدد. -1  تخطيط المشروعات يزيد مف احتمالية نجاح المشروع وا 
 تخطيط المشروعات يحقؽ االتزاف بيف الموارد واالحتياجات. -2
 تخطيط المشروعات يساعد عمى سيولة االتصاؿ بيف القائميف عمى المشروع. -3
 شروع وعبلقتو ببقية العامميف فيو.التخطيط يحقؽ دور كؿ فرد في الم -4
التخطيط يساعد في التنبؤ بأي مشاكؿ مستقبمية قد يتعرض ليا المشروع وتحديد توابعيا  -5

 وكيفية التعامؿ معيا.
دارتو والتحكـ فيو. -6  التخطيط يساعد عمى متابعة المشروع وا 
إلى في حاؿ غياب التخطيط في المشروع تعـ الفوضى واالرتجالية ويصبح الوصوؿ  -7

 اليدؼ بعيد المناؿ ورىيف الصدفة.
التخطيط ييدؼ إلى عدـ حدوث تناقض بيف الوسائؿ واألىداؼ ، مما يسيؿ الوصوؿ  -8

 إلى الغايات واألىداؼ بأقصر الطرؽ التي توفر الوقت والماؿ.
 يساىـ التخطيط في توفير الوقت وعدـ االرتياف لمصدفة. -9
 قد يحممو مف مفاجآت وتقمبات.التخطيط لو أىمية في توقعاتو لممستقبؿ وما  -10

 ((The advantages of planningمــــزايـــــــا الـتخـــطــيــط  -3-3
ف يمكوكيا و إدرافيميا ت الولمقااكة رعمى شب لتي يجايا زالمف امر لكثياعمى ط يطلتخحتوي اي
 ىا فيما يمي:زيجاإ

لفعمية مع األىداؼ التخطيط يوفر معيار لمحكـ عمى نجاح الشركة )مقارنة األىداؼ ا -1
 المحددة(.

يشكؿ التخطيط أساسًا لقرارات اإلدارة ، فالخطط واألىداؼ والنشاطات المحددة تمثؿ  -2
رشادات لممديريف لمعمؿ في إطارىا.  توجييات وا 

تنسيؽ جيود كادر المشروع ، فالتخطيط ُيمكف مف التنسيؽ بيف جيود كؿ مف العامميف  -3
 والكادر الفني في المشروع.
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دارات شركة المقاوالت لمتغيير المحتمؿ التخطي -4 ط السميـ لممشروع يييئ كادر المشروع وا 
وما يترتب عمى ىذا التغيير مف أثار وبذلؾ تكوف إدارة المشروع أكثر جاىزية لمتعامؿ 

 مع ىذا التغيير دوف أف تتفاجأ بو حاؿ وقوعو.
يراد إنجازه مف يوفر التخطيط مقاييس ومعايير لؤلداء، حيث توضح خطة المشروع ما  -5

 نتائج وأىداؼ عمى مستوز عماؿ وكادر المشروع.
 المعوقات والصعوبات التي من الممكن ان تواجو الـتخـــطــيــط -3-4
ر المعمومات الدقيقة المتعمقة بالمتغيرات البيئية العديدة والمترابطة والظروؼ فصعوبة تو  -1

 المستقبمية.
 مف درجة عدـ التأكد بشأف االحتماالت المستقبمية.التغيرات البيئية المتسارعة التي تزيد  -2
 صعوبة تحديد األىداؼ الواضحة القابمة لمقياس. -3
 تحتاج عممية التخطيط إلى وقت ونفقات كبيرة. -4

 أما فيما يتعمؽ بالصعوبات الناشئة عف األفراد فيي كالتالي:

 .عدـ وجود التزاـ حقيقي بالتخطيط عمى جميع المستويات 
 رد البلزمة لمقياـ بالتخطيط.عدـ توفير الموا 
 .عدـ التمييز بيف دراسات التخطيط والخطط 
 .االعتماد الكبير عمى الخبرة 
 .مقاومة التغيير 
  اختيار نظاـ تحفيز غير مناسب ، مثؿ مكافأة السموؾ اإلداري قصير األمد عمى حساب

 السموؾ بعيد المدز.
 (The benefits of planningفــوائـــــد الـتخـــطــيــط ) -3-5
 .تنسيؽ الجيود 
 .اإلعداد لمتغيير 
 .يوفر التخطيط مقاييس أو معايير لؤلداء 
 .يوفر معيار لمحكـ عمى نجاح المنظمة 
 .يشكؿ أساسًا لقرارات اإلدارة 
 .يساعد التخطيط في الكشؼ عف الفرص المستقبمية 
 .ُيمكف التخطيط مف إتخاذ الحيطة واالبتعاد عف العقبات المستقبمية 
  التخطيط الخطط البلزمة لمواجية المتغيرات الجارية في البيئة.يوفر 
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 ((Types of planningأنـــواع الـتخـــطــيــط  -3-6
  يحتاج ىذا النوع مف التخطيط إلى فترة زمنية  -النوع األوؿ : تخطيط طويؿ المدز

طويمة يصعب تحديدىا وقد تختمؼ مف منظمة ألخرز حسب طبيعتيا ونشاطيا ولكف 
 سنوات. 5-3غالبًا ما تحتاج لفترة ما بيف 

  يحتاج ىذا النوع مف التخطيط إلى فترة زمنية  -النوع الثاني : تخطيط متوسط المدز
 سنوات. 3 -1ليست طويمة وال قصيرة وقد تمتد مف 

  يحتاج ىذا النوع مف التخطيط إلى فترة زمنية  -النوع الثالث : تخطيط قصير المدز
 ة  شيور إلى سنة.قصيرة تمتد مف ثبلث

 (The planning stagesمــــراحـــل الـتخـــطــيــط ) -3-7
كؿ د تعتم، متتابعة طوات حؿ / خرامدة مة تشتمؿ عمى عظىنية تحميمية منذعممية ط يطلتخا

 منيا عمي األخرز وفيما يمي نبيف مراحؿ التخطيط: 
 الناحية الفنية والتكمفة المادية. : أختيار األسموب األمثؿ لتنفيذ المشروع مفالمرحمة األولى
: تقسيـ المشروع إلى عدد مف البنود واألنشطة ، ويعتمد ىذا العدد عمى الدقة المرحمة الثانية

 المطموبة وأىمية كؿ بند وخصائصو.

: تحديد عبلقة كؿ بند بالبنود األخرز )السابقة ،  التابعة ،  المتوازية( ويعتمد المرحمة الثالثة
 عة كؿ بند ومدز توافر المواد البلزمة ) عمالة ، مواد، معدات ، أمواؿ (.ذلؾ عمى طبي

: توزيع الموارد عمى األنشطة ، ويعتمد ذلؾ عمى مدز توافر الموارد والزمف المرحمة الرابعة
 المتاح لتنفيذ كؿ بند.

واإلنتاجية : تحديد الزمف البلـز لكؿ بند حيث يعتمد ذلؾ عمى حجـ العمؿ المرحمة الخامسة
 التي تعتمد بدورىا عمى حجـ العمالة وعدد األطقـ العاممة بيذا البند.

 : التنفيذ.المرحمة السادسة

 -: المتابعة وتتـ ىذه العممية مف خبلؿ:المرحمة السابعة

 .توفر الكادر الفني واألجيزة البلزمة لمتابعة عممية التنفيذ 
  ومراقبة األزمنة لكؿ نشاط ومقارنتيا مع خطة المشروع النظرية. ذاتيامراجعة الخطة 
 . مراجعة التنفيذ ومحاولة إتباع الخطة المراد تنفيذىا قدر المستطاع 
  يجاد الحموؿ والبدائؿ التي الظروؼ الخارجية ، التي قد تؤثر عمى تنفيذ الخطة وا 

 تضمف عدـ تأثر الخطة وبالتالي تأخر المشروع.



57 
 

تناولت العديد مف الدراسات موضوع (  Previous studiesلسابقة ) الدراسات ا -4
 التخطيط واثره عمي المشاريع االنشائية منيا.

 مساىمة تحسين فاعمية اتخاذ القرارات في تخطيط المشاريع والرقابة عمييا: -4-1

عمي أسموب التحميؿ الشبكي في التخطيط المشاريع  واعتمدتاجريت ىذه الدارسة في الجزائر  
 ( وُتمخص في عدده نقاط منيا.2005)عبدالحؽ جنات

عدـ االعتماد عمي التقنيات الحديثة مثؿ طريقة التحميؿ الشبكي بؿ يعتمد المسؤولوف  -0
 عمي الرسـ عمي االوراؽ يدويا واالعتماد عمي الخبرة فقط دوف الطرؽ العممية الحديثة.

 ىتماـ بتقارير النشاط المتعمقة بتحميؿ االنحرافات وتحديد أسبابيا.عدـ اال -7
 وأوصت تمؾ الدراسة الي مجموعو مف التوصيات منيا. 
 . استخداـ طريقة المسار الحرج في تخطيط المشاريع االنشائية 
  استخداـ برامج الحاسوب الخاصة  بتخطيط المشاريع مثؿMS project 

 منى في المشاريع االنشائية: فيم طبيعة التأخر الز  -2 -4

اجريت ىذه الدراسة في ليبيا لتحديد وتقييـ أىـ العوامؿ في تأخير المشاريع االنشائية )مصطفي 
 ( وُتمخص في عدة نقاط منيا: 2009احمد

  اف أغمب العوامؿ التي تؤثر في تأخير المشاريع االنشائية تكمف في مرحمة التخطيط
 لمشاريع االنشائية.وىذا يعكس أىمية التخطيط في ا

  تـ التعرؼ مف خبلؿ الدراسة عمي أىـ عشرة عوامؿ تساىـ في تأخير المشاريع االنشائية
في ليبيا وتتمثؿ في التخطيط السيء لممشروع ، الجدولة الزمنية ، والصعوبات المالية 

، مؿالتي تواجو المقاوؿ ، التقديرات السيئة لتكمفة واإلدارة واإلشراؼ السيء لموقع الع
، لممعدات والعمالة ومواد االنشاء غير الكافيكفاء فريؽ عمؿ المشروع ، العدد عدـ 

، ب العمؿ ، بطئ استجابة االستشاريصعوبات في الدفعات الشيرية، التغيير في طم
 عدـ كفاءه المقاوليف بالباطف.

 تقييم العوامل االدارية المسببة في تأخير المشاريع االنشائية: -4-3 

الدراسة في دولة قطر وذلؾ بعرض أىمية واثر العوامؿ اإلدارية عمي اداء المشاريع  تمت ىذه
االنشائية مف حيث الوقت وذلؾ مف خبلؿ عينو دراسة لبعض الشركات االنشائية )طارؽ عمي 

 -( وُتمخص في عدة نقاط منيا:2010الجماز
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 وجود اثر لمكفاءات القيادية عمي الوقت المحدد إلنجاز المشاريع. -1

 وجود اثر لمكفاءات اإلدارية عمي الوقت المحدد إلنجاز المشاريع. -2

 وجود اثر لمكفاءات العممية عمي الوقت المحدد إلنجاز المشاريع. -3

 -وأوصت تمؾ الدراسة بعدة توصيات منيا:      

  ضرورة قياـ مؤسس الشركات االنشائية باختيار العناصر البشرية التي ُيسند الييا إدارة
دارية وعممية مجتمعة وبالتالي تكوف ىذه  تمؾ الشركات بأف تتمتع بخبرات قيادية وا 

 العناصر ىي التي تقوـ بالعمؿ في تمؾ الشركات.
  تكويف نقابة لممقاوليف يمكف مف خبلليا عرض مشاكميـ وتظمماتيـ اماـ الجيات صاحبة

 العبلقة.
 مميف بقطاع التشييد التوسع في إنتشار االكاديميات المينية لمتدريب وذلؾ إلكساب العا

  الخبرات العممية والنظرية والمينية.

 -بـــعـــنـــوان : Miozzo and Lvory (2000)كل من  ةدراس -4-4  

Restriction in the British construction industry : Implication of recent in 
project and technology. 

أسموب االستبياف المباشر مع أفراد العينة واستيدفت  تمت ىذه الدراسة في بريطانيا وقد استخدمت
تسميط الضوء عمي المكونات االولية لممشاريع االنشائية وتبيف مف تمؾ الدراسة وجود ترابط وثيؽ 

 بيف ىذه المكونات مف حيث.

 .طريقة التعامؿ بيف اطراؼ عمميو لمتشييد 
 سيف مخرجات المشروع استخداـ التقنيات الحديثة في المشاريع التي تساعد في تح

 الجودة (. –الوقت  –)التكمفة 

حيث أوصت تمؾ الدراسة الي ضرورة استخداـ التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتخطيط المشاريع  
 االنشائية في جميع مراحؿ المشروع ابتداء مف الفكرة وانتياء بتسميـ المشروع.
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 -بـــعـــنـــوان : Raiden and Dainty (2006)دارسة كل من  -4-5 

Balancing employee needs , project requirements , and organizational 
priorities in team deployment. 

تمت ىذه الدارسة في بريطانية واعتمدت عمي جمع المعمومات االحصائية مف مدراء المشاريع 
العامميف في احتياجات الكوادر الفنية و  االنشائية ، واىتمت بإيجاد الطريقة االكثر فاعمية لتحقيؽ

           المشاريع التي يقوموف بتنفيذىا. انجاح ىذه االحتياجات مع متطمبات زشركات المقاوالت ومد
صت ىذه الدراسة الي ضرورة تفاعؿ إدارة المشاريع مع الموارد البشرية واالدارة العميا وذلؾ خموقد 

ع العامميف وأوصت بضرورة االنتقاء الجيد لمموارد جمي زبفرض ترسيخ أىداؼ المشروع لد
البشرية واالعتناء بالتدريب والمشاركة والدعـ والتحضير لتقدير الدافعية عمي جميع المستويات 

  التنظيمية. 

 ( ( Case Studyالدراسة التطبيقية -5
والفنييف في  إلختيار عينو تمثؿ مجتمع الدراسة تمثيبًل جيدًا بحيث يشمؿ المجتمع الميندسيف
 35إلى  10الشركة عينة الدراسة، الذيف تتوافر فييـ الخبرة والدراية المسبقة و تتراوح خبرتيـ مف 

سنة ، لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ توزيع نموذج إستمارة إستبياف باالتصاؿ المباشر بعينة 
ف مجموعو مف األسئمة الدراسة وذلؾ لتسييؿ العممية وتقميؿ التكمفة، تتضمف استمارة االستبيا

، تـ مقوماتو في الشركات عينة الدراسةمفيـو التخطيط السميـ وأىميتو و  تيدؼ لمتعرؼ عمى
 اختبار فعالية االستمارة بإتباع أسموب المقابمة الشخصية ومناقشة مضموف األسئمة مع المبحوثيف

 يمبحوث مف ذو  60بالشكؿ الذي يحقؽ أىداؼ الدراسة ، تـ توزيع استمارة االستبياف عمى عدد 
الخبرة والمعرفة بيدؼ تجميع اإلجابات التي تساعد عمي تحقيؽ اليدؼ مف الدراسة ، تنوعت 
األسئمة مابيف األسئمة المغمقة والمفتوحة  وتـ إعدادىا بشكؿ يسمح بسيولة استيفاؤىا مف قبؿ 

 مبحوثيف. ال
 (The results of the questionnaireنتائج االستقصاء)  -6

 44مف خبلؿ اإلجابات المتنوعة لمميندسيف العامميف في الشركات عينة الدراسة بمغ عدد الردود 
  -استمارة استبياف وتـ تفريغ اإلجابات والتعبير عف مضمونيا مف خبلؿ االتي:

ث تبيف التعرؼ عمى الشركة وصفة المستقصى منو وسنوات االسئمة االوؿ والثاني والثال -6-1
 الخبرة لدية. 

 ( يبيف سنوات الخبرة وصفة المستقصى منو في الشركات عينة الدراسة1-6الجدوؿ )
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 سنوات الخبرة الـــصـــفــة رمز الشركة
A سنة 35 رئيس االتحاد العاـ بالشركة  
B سنة 15 رئيس قسـ التخطيط والدراسات االستراتيجية  
C سنة 13 استشاري ىندسي  
D سنة 22 مدير ادارة المرافؽ  
E 28 سنة مدير ادارة التشغيؿ 
F 17سنة  مفوض الشركة 
G 16سنة  رئيس قسـ التشغيؿ 
H سنوات10 مدير دائرة التشغيؿ  
K سنة28 مدير فرع الشركة  
M سنة 26 ميندس ميداني 

 

الشركات االنشائية لمفيوـ التخطيط السميـ إمكانية إدراؾ السؤاؿ الرابع يبيف التعرؼ عمي  -6-2
 -بعدة عوامؿ :

 ( يبيف العوامؿ التي تؤدي إدراؾ الشركات االنشائية لمفيـو التخطيط السميـ.2-6الجدوؿ )
  

 السؤال الرابع
 نتيجة االستبيان

 محايد غير موافؽ موافؽ
 %10 %30 %60 عدـ وضوح الخطة
 - %50 %50 عدـ مرونة الخطة

 - %20 %80 عدـ التكامؿ والتجانس بيف الخطط واالىداؼ
 - %30 %70 عدـ التقيد بالوقت المحدد لتنفيذ االنشطة

 
يتضح مف الجدوؿ اف الشركات عينة الدراسة كانت اجاباتيـ عمي العوامؿ التي تؤدي الي معرفة 

اجػػابػاتػػػيـ عمي فئة موافؽ تتراوح ما بيف  امكانية ادراؾ الشركات لمفيوـ التخطيط السميـ بإف
% ( وكانت 50 -% 20% ( واالجابات عمي فئة غير موافؽ تتراوح ما بيف ) 80 -% 50)

 % مف الشركات عينة الدراسة.10االجابات عمي فئة محايد مقتصرة في 
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 لسميـ.( التعرؼ عمي امكانية إدراؾ الشركات االنشائية لمفيـو التخطيط ا1-2-6الجدوؿ )
  

 السؤال الرابع
 نتيجة االستبيان

 محايد غير موافؽ موافؽ
 

التعرؼ عمي امكانية إدراؾ الشركات االنشائية لمفيوـ 
 التخطيط السميـ.

 
65% 

 
32.5% 

 
2.5
% 

 
يتضح مف الجدوؿ اف الشركات عينة الدراسة كانت اجاباتيـ عمي العوامؿ التي تؤدي الي معرفة 

% 65امكانية إدراؾ الشركات لمفيوـ التخطيط السميـ بإف اجػػابػاتػػػيـ عمي فئة موافؽ كانت 
% وكانت االجابات عمي فئة محايد مقتصرة عمي 32.5واالجابات عمي فئة غير موافؽ كانت 

 ف الشركات عينة الدراسة.% م2.5
 

 ( يبيف النسب في إدراؾ الشركات عينة الدراسة لمفيـو التخطيط السميـ.2-6الشكؿ )
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السؤاؿ الخامس يبيف مدي التعرؼ عمي امكانية إدراؾ الشركات االنشائية ألىمية  -6-3
 -التخطيط بعدة عوامؿ :

 
 الشركات االنشائية ألىمية التخطيط .( يبيف العوامؿ التي تؤدي إدراؾ 3-6الجدوؿ )

  
 السؤال الخامس

 نتيجة االستبيان
 محايد غير موافؽ موافؽ

 %20 %30 %50 قمة المعمومات البلزمة لمخطة
 %10 %40 %50 ضعؼ الخبرة في وضع الجدوؿ الزمني لمخطة
 %10 %40 %50 صعوبة التعامؿ مع نقاط الضعؼ في الخطة

 - %20 %80 البلزمة لتنفيذ الخطةعدـ تأميف التسييبلت 
 %10 %60 %30 و ضعؼ إمكانيات الكادر الفني المكمؼ بمتابعة الخطةأنقص 

 %10 %20 %70 االىماؿ في متابعة تنفيذ الخطة
 %10 %20 %70 عدـ التعامؿ مع التأثيرات الخارجية مف حيث ايجاد البدائؿ

 
يتضح مف الجدوؿ اف الشركات عينة الدراسة كانت اجاباتيـ عمي العوامؿ التي تؤدي الي معرفة 
امكانية إدراؾ الشركات ألىمية التخطيط السميـ بإف اجػػابػاتػػػيـ عمي فئة موافؽ تتراوح ما بيف ) 

% ( وكانت 60 -% 20% ( واالجابات عمي فئة غير موافؽ تتراوح ما بيف ) 80 -% 30
 % ( مف الشركات عينة الدراسة.20 -% 10ابات عمي فئة محايد مقتصرة ما بيف ) االج
 

 ( التعرؼ عمي امكانية إدراؾ الشركات االنشائية ألىمية التخطيط.1-3-6الجدوؿ )
  

 السؤال الخامس
 نتيجة االستبيان

 محايد غير موافؽ موافؽ
 

التعرؼ عمي إمكانية إدراؾ الشركات االنشائية ألىمية 
 التخطيط

 
54.5% 

 
33.5% 

 
12% 

 
يتضح مف الجدوؿ اف الشركات عينة الدراسة كانت اجاباتيـ عمي العوامؿ التي تؤدي الي معرفة 

% 54.5إمكانية إدراؾ الشركات ألىمية التخطيط السميـ بإف اجػػابػاتػػػيـ عمي فئة موافؽ كانت 
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عمي فئة محايد مقتصرة عمي % وكانت االجابات 33.5واالجابات عمي فئة غير موافؽ كانت 
 % مف الشركات عينة الدراسة.12

 
 ( يبيف النسب في إدراؾ الشركات عينة الدراسة ألىمية التخطيط.3-6الشكؿ )

 
 

السؤاؿ السادس يبيف مدي التعرؼ عمي إمكانية إدراؾ الشركات لمقومات التخطيط السميـ  -4
 -بعدة عوامؿ :

 إدراؾ الشركات االنشائية لمقومات التخطيط السميـ .( يبيف العوامؿ التي تؤدي 4-6الجدوؿ )
  

 السؤال السادس
 نتيجة االستبيان

 محايد غير موافؽ موافؽ
 - %50 %50 عدـ وضوح الخطة
 %10 %20 %70 عدـ مرونة الخطة

 - %10 %90 عدـ التكامؿ والتجانس بيف الخطط واالىداؼ
 %10 %10 %80 عدـ التقيد بالوقت المحدد لتنفيذ االنشطة

يتضح مف الجدوؿ اف الشركات عينة الدراسة كانت اجاباتيـ عمي العوامؿ التي تؤدي الي معرفة 
ـ عمي فئة موافؽ تتراوح ما بيف إمكانية إدراؾ الشركات لمقومات التخطيط السميـ بإف اجػػابػاتػػػي

وكانت % ( 50 -% 10% ( واالجابات عمي فئة غير موافؽ تتراوح ما بيف ) 90 -% 50)
 % مف الشركات عينة الدراسة.10االجابات عمي فئة محايد مقتصرة عمي  
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 ( التعرؼ عمي امكانية ادراؾ الشركات لمقومات التخطيط السميـ.1-4-6الجدوؿ )
  

 السؤال السادس
 

 نتيجة االستبيان
 محايد غير موافؽ موافؽ

 
التعرؼ عمي امكانية ادراؾ الشركات لمقومات التخطيط 

 السميـ

 
73% 

 
 23% 

 
4 % 

 
يتضح مف الجدوؿ اف الشركات عينة الدراسة كانت اجاباتيـ عمي العوامؿ التي تؤدي الي معرفة 

% 73اجػػابػاتػػػيـ عمي فئة موافؽ كانت  إمكانية إدراؾ الشركات ألىمية التخطيط السميـ بإف
% 4% وكانت االجابات عمي فئة محايد مقتصرة عمي 23واالجابات عمي فئة غير موافؽ كانت 

 مف الشركات عينة الدراسة.
 

 ( يبيف النسب في ادراؾ الشركات عينة الدراسة ألىمية التخطيط.4-6الشكؿ )
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 -خالل الجدول التالي يتبين االتي:وبالمقارنة بين العوامل  الثالثة من 
 

 .روحة عمي الشركات عينة الدراسة( يبيف المقارنة بيف العوامؿ الثبلثة المط5-6الجدوؿ )

 المقارنة بين العوامل الثالثة المطروحة عمي الشركات عينة الدراسة
 نتيجة االستبيان

 محايد غير موافؽ موافؽ
 %2.5 %32.5 %65 االنشائية لمفيـو التخطيط السميـ.التعرؼ عمي امكانية ادراؾ الشركات 

 %12 %33.5 %54.5 التعرؼ عمي امكانية ادراؾ الشركات االنشائية ألىمية التخطيط.
 %4 %23 %73 التعرؼ عمي امكانية ادراؾ الشركات لمقومات التخطيط السميـ.

 
الثالث وىو التعرؼ عمي مف خبلؿ الجدوؿ يتضح اف الشركات عينة الدراسة تتفؽ في العامؿ 

% ويأتي بعدة العامؿ االوؿ 73إمكانية إدراؾ الشركات لمقومات التخطيط السميـ بنسبة موافؽ 
% واخيرا العامؿ 65وىو امكانية إدراؾ الشركات االنشائية لمفيوـ التخطيط السميـ بنسبة موافؽ 

 % .54.5بة موافؽ الثاني وىو إمكانية إدراؾ الشركات االنشائية ألىمية التخطيط بنس
 

( يبيف المقارنة بيف العوامؿ الثبلثة المطروحة عمي الشركات عينة الدراسة في فئة 5-6الشكؿ )
 موافؽ.
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( يبيف المقارنة بيف العوامؿ الثبلثة المطروحة عمي الشركات عينة الدراسة في 1-5-6الشكؿ )

 فئة غير موافؽ.

 
 

العوامؿ الثبلثة المطروحة عمي الشركات عينة الدراسة في ( يبيف المقارنة بيف 2-5-6الشكؿ )
 فئة محايد

 
 

 (Conclusionالخاتمة ) -7
اف مشروعػػات التشييد ىي المبنة األساسية لمتنميػة في مخػتمؼ المجتمعات ، وترتبط اقتصاديات 

الت وتبنى الدوؿ المتقدمة باالنتشار العمراني والتوسع في المشروعات التنموية في مختمؼ المجا
إف مشاريع  عمى أساس خطط مشروعات التشييد والعمراف كافة مشروعات المرافؽ والخدمات،
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التشييد تطورت مع مر الزمف ووضعت ليا أفضؿ السبؿ لممارستيا  ضمف إطار التحكـ في 
الجودة ( وىذه العوامؿ ال يمكف الوصوؿ الييا اال بالتخطيط السميـ لتمؾ  -التكمفة  -)الزمف

 المشاريع.

تـ استيداؼ عدد مف الشركات في نطاؽ بمدية طبرؽ وتـ اختيار استمارة االستبياف مف خبلؿ 
استيفائيا مف مديري المشروعات والميندسيف وبعض مديري االدارات في الشركات عينة الدراسة 
في مختمؼ االختصاصات مف بناء وتشييد وطرؽ وصرؼ صحي واعماؿ كيربائية وبنية تحتية 

 رىا.وغي

تـ توزيع استمارة االستبياف عمي عشرة شركات بيدؼ الحصوؿ عمي اجابات لؤلسئمة التي 
وضعت في استمارة االستبياف ، تكونت استمارة االستبياف مف مجموعة مف االسئمة مقسمو 

 -كاالتي:

 .لمتعرؼ عمى الشركة وصفة المستقصي منو وسنوات الخبرة لدية 

  كات االنشائية لمفيـو التخطيط السميـ.التعرؼ عمي إمكانية إدراؾ الشر 

 .التعرؼ عمي إمكانية إدراؾ الشركات االنشائية ألىمية التخطيط 

 .التعرؼ عمي إمكانية إدراؾ الشركات لمقومات التخطيط السميـ 

مف خبلؿ االستبياف يتضح اف الشركات عينة الدراسة تتفؽ في العامؿ الثالث وىو التعرؼ 
% ويأتي بعدة 73ات لمقومات التخطيط السميـ بنسبة موافؽ عمي إمكانية إدراؾ الشرك

العامؿ االوؿ وىو إمكانية إدراؾ الشركات االنشائية لمفيوـ التخطيط السميـ بنسبة موافؽ 
% واخيرًا العامؿ الثاني وىو إمكانية إدراؾ الشركات االنشائية ألىمية التخطيط بنسبة 65

 % .54.5موافؽ 

وصيات المبينة أدناه ليا فائدة لمشركات عينة الدراسة عمي مختمؼ ومف خبلؿ ذلؾ نرز أف الت
 االختصاصات : 

أف تضع شركات المقاوالت في أولوياتيا تعييف كوادر مدربة ومحترفة في مجاؿ التخطيط  -1
والتنفيذ ، حتى لو كمفيا ذلؾ دفع أجور عالية ليذه الكوادر ، وأف تقوـ ىذه الشركات 

رز مف خبلؿ إعطاء الفرصة لميندسي التخطيط في الشركة بإعطاء التخطيط أولوية كب
 المشاركة في إتخاذ القرارات اإلدارية والفنية.
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أف تقوـ شركات المقاوالت بتفويض السمطة ألصحاب االختصاص الذيف يقوموف بدورىـ  -2
بتوزيع األعماؿ عمى كوادر الشركة وتخصيص الموارد البلزمة  ليذه األعماؿ وأف تسمح 

 خطيط في الشركة لمعامميف ذوي الخبرة بالمشاركة في وضع الخطط.إدارة الت
أف تحرص شركات المقاوالت عمى االجتماعات الدورية بيف المخططيف والمنفذيف  والتي  -3

يتـ مف  خبلليا شرح الخطط واألىداؼ لمعامميف في الشركة وشرح أي تعديؿ يطرأ 
 عمييا.

والفنييف إلى دورات تدريبية كبًل حسب أف تقوـ شركات المقاوالت بإخضاع المدراء  -4
خضاعيـ أيضًا الختبارات دورية عف طريؽ جيات محترفة ومعتمدة لمتأكد  اختصاصو وا 

 مف جاىزيتيـ الدائمة لعممية التخطيط والتنفيذ.
أف تقوـ شركات المقاوالت بإعداد قواعد بيانات إحصائية عف مشاريعيا السابقة  -5

 بمية.الستخداميا في مشاريعيا المستق
أف تدعـ شركات المقاوالت قسـ المناقصات لدييا بكؿ الوسائؿ الحديثة والكوادر المؤىمة  -6

، لتتمكف مف تقدير تكمفة مشاريعيا بدقة عالية ، األمر الذي يجنبيا الوقوع في األزمات 
 المالية.

أىمية أف يضـ الفريؽ القائـ بأعداد ومراجعة العقود في مجاؿ البناء والتشييد أحد  -7
لمتخصصيف في مجاؿ إدارة المخاطرة بحيث يمكنو اتخاذ التدابير البلزمة في العقود ا

 خفضًا لآلثار المالية لممخاطر إذا حدثت.
األخذ في االعتبار ظروؼ المخاطر في كؿ مراحؿ المشروع بدءًا مف الدراسات والتسعير  -8

نياء المشروع.  والتعاقد حتى التنفيذ وا 
اطر ذات االحتمالية العالية حتى لو كانت ذات آثار سمبية ينبغي التنبيو عمى المخ -10

قميمة ، وكذلؾ ينبغي التنبيو عمي المخاطر ذات اآلثار السمبية الكبيرة حتى لو كانت 
 احتماالتيا ضعيفة.

يجب أف تؤخذ المشروعات السابقة بعيف االعتبار ، وذلؾ لبلستفادة مف التجارب  -11
 لمراد تنفيذه.السابقة في نفس مجاؿ المشروع ا

إعادة النظر بأسموب تعاقد  الشركات الذي يعطي التقييـ المالي أىمية أكبر مف التقييـ  -12
 الفني.
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 المراجع  :-8
 
منصور حسف شعيب ، تحميؿ و إدارة المخاطر التي تواجييا مشروعات البناء والتشييد)دراسة  -

واألجنبية(، ليبيا، رسالة ماجستير بأكاديمية تطبيقيو عمى بعض شركات البناء والتشييد المحمية 
 .2009الدراسات العميا، 

 .1991مصطفى رشدي ، االقتصاد العاـ لمرفاىية ، القاىرة، دار المعرفة الجامعية، -

عبدالحؽ جنات ،مساىمة تحسيف فاعمية اتخاذ القرارات في تخطيط المشاريع والرقابة عمييا ،  -
 .2005الجزائر ، 

 .2009احمد ، فيـ طبيعة التأخر الزمنى في المشاريع االنشائية ، ليبيا ، مصطفي  -

طارؽ عمي الجماز ، تقييـ العوامؿ االدارية المسببة في تأخير المشاريع االنشائية ، قطر ،  -
2010. 

إبراىيـ عبدا لرشيد نصير ، إدارة مشروعات التشييد ، القاىرة ، دار النشر لمجامعات ،  -
2006. 

       
 مصادر المعمومات من شبكة االنترنت :

 
- http://www.buildexonline.com  
- http://www.eltamir.com                     
- http://www. ukb.com  
- http://www.planning MetholodegyPlan.htm   
- http://www.pmi.org  
- http://www.qupm.gov  
-http://www.constructionplace.com     
-http://www.building.org 
-http://www.irni.org  
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1الممحق  

 استمارة استبيان 

                                                اليدف من ىذا االستبيان ىو معرفة أثر التخطيط عمى المشاريع اإلنشائية في بمدية طبرق.                                            
                              مـالحظة: ىذه المعمومات تخص ىذه الدراسة فقط دون التطرق إلى أسم الشركة.              

 الــصـــفــــــة........................... - 1  
 سنوات الخبرة......................... - 2  
 أسم الشركة.......................... - 3  

 -( في الحقل الموافق لكل عبارة: √نأمل منكم أختيار الوصف المناسب بوضع عالمة ) 
  
 راؾ الشركات اإلنشائية لمفيـو التخطيط السميـ.عدـ إد - 1

 
 

 
 الـــوصـــــف

 
 موافق

 
 غير موافق

 
 محايد

     قمة المعمومات الالزمة لمخطة. 

    ضعف الخبرة في وضع الجدول الزمني لمخطة.

    صعوبة التعامل مع نقاط الضعف في الخطة.

    عدم تأمين التسييالت الالزمة لتنفيذ الخطة.

أو ضعف إمكانيات الكادر الفني المكمف نقص 
 بمتابعة الخطة

   

    اإلىمال في متابعة تنفيذ الخطة.

عدم التعامل مع التأثيرات الخارجية من حيث إيجاد 
 البدائل.
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 عدـ إدراؾ الشركات اإلنشائية ألىمية التخطيط.                                                                - 2
 

 الـــوصـــــف
 
 موافق

 
 غير موافق

 
 محايد

    عدم وضوح الخطة.

    عدم مرونة الخطة.

    عدم التكامل والتجانس بين الخطط واألىداف.

     المحدد لتنفيذ األنشطة.عدم التقيد بالوقت 

 
 عدـ إدراؾ الشركات لمقومات التخطيط السميـ.                                                             - 3

 محايد غير موافق موافق الـــوصـــــف

    عدم وضوح الخطة.

    عدم مرونة الخطة.

    عدم التكامل والتجانس بين الخطط واألىداف.

    عدم التقيد بالوقت المحدد لتنفيذ األنشطة.

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

 المعهد العالً لشؤون الطاقة اجخره
 :نظام الدراسة

مدة الدراسة بالمعهد ثالث سنوات مقسمة الً سته فصول دراسٌة نظرٌة وعملٌة، 
االخٌر للتدرٌب المٌدانً وتقدٌم مشروع التخرج، وٌتحصل وٌخصص الفصل 

 الطالب بعد انجاز دراسته علً مؤهل د.عالً فً مجال تخصصه.

 ء الثانيالجز 
 واإلنسانيات االجتماعية العمـو



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظـ المعيد:
 .الندوة الميبية التونسية الرابعة لمطاقات المتجددة

عمي الموقع الخاص  ندوةمليمكنكـ االطبلع عمي االعماؿ الكاممة  
 بالمعيد عمي الشبكة الدولية

www.hie.edu.ly 
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 ضمانات المتيم في قانون اإلجراءات الجنائية الميبي

 في مرحمتي االستدالل والتحقيق االبتدائي

 منى خميس عقيمة أوريث
 

 المقدمة 
درجت القوانيف اإلجرائية عمى أيراد جممو مف الضمانات الميمة لممتيـ والتي تكفؿ لو حؽ        

الدفاع عف نفسو ودحض االتيامات الموجية إليو بما يعزز سير الدعوز  بشكؿ عادؿ وبمنيج 
قانوني سميـ ،ولـ يخرج المشرع الميبي عف ىذا السياؽ  حيث قرر جممو مف الضمانات التي أراد 
مف خبلليا حماية الحقوؽ اإلنسانية لممتيـ سواء خبلؿ التحقيؽ معو مف قبؿ السمطة المنوط بيا 
التحقيؽ أو عند محاكمتو وتنفيذ العقوبة عميو، بؿ أسبغ عميو ضمانات بغيو حمايتو حتى في 
مرحمو االستدالؿ والتي ال يكوف فييا الشخص محبل ألي وسيمو مف وسائؿ اإلكراه وذلؾ تماشيا 

 ع اعتبار أف المتيـ بريء حتى تثبت أدانتو.م
 :أىميو البحث

يشكؿ موضوع حقوؽ و ضمانات المتيـ سواء عمى الصعيد الموضوعي أو اإلجرائي       
الخطوة اليامة واألساسية لبلرتقاء بوظيفة القانوف الجنائي بما يتماشى مع مبدأ الشرعية، ومف 

القوانيف وتعبر عف استجابتيا لممعايير الدولية الخاصة ناحية أخرز فأنيا تعكس  تقدـ وقوه 
بحماية حقوؽ المتيـ اإلنسانية فكاف لزاما عمى الباحث في الشأف القانوني أف يقيـ مسمؾ المشرع 

 الجنائي بالنسبة ليذه الحقوؽ بحسب السياسات الجنائية الحديثة.

 :سبب اختيار البحث
 القانوف الميبي بحسب االتجاىات الحديثة في حماية حقوؽ المتيـ . إغناء/محاولو 1
 /الواقع الذي تعيشو ليبيا مف أىدار لحقوؽ المتيميف  سواء عند القبض أو التحقيؽ والمحاكمة. 2

 :إشكاليو البحث
/محاولو تحديد الضمانات الخاصة لممتيـ الواردة في قانوف اإلجراءات الميبي لموقوؼ عمى 1

 والضوابط التي تحد مف تعسؼ السمطات والييئات القضائية وتجاوزىا لحدود سمطاتيا. القيود 
/بياف حقوؽ المتيـ خبلؿ مراحؿ الدعوز وتحديد ما أذا كاف القانوف الجنائي قد كفؿ ىذه 2

 الحقوؽ بما يحقؽ العدالة الجنائية وىؿ ىي كافيو أـ ال؟
                                                           

 عضو ىيئو التدريس بجامعو طبرؽ / كميو الحقوؽ / ليبيا 
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 :منيج البحث
 وص القانونية التي تتحدث عف الضمانات الخاصة بالمتيـ. : المنيج الوصفي بالنسبة لمنصأوال
المنيج التحميمي باستعماؿ ضوابط التفسير والنقد واالستنباط لدراسة مدز كفاية ىذه  :ثانيا

 نوف. الضمانات واحتراميا مف قبؿ السمطات المخولة بتنفيذ القا

  :خطو الدراسة
إيمانا منا ألىمية الموضوع فأننا سنتولى ىذه الدراسة وفقا لخطو تتكوف مف مبحثيف في كؿ منيا 

 عدد مف المطالب 

 :خطة البحث 
 المبحث األوؿ : ضمانات المتيـ في مرحمو جمع االستدالؿ.

 الضمانات المتعمقة بالتحريات واإلجراءات التحفظية . المطمب األوؿ:
 الضمانات المتعمقة باالختصاص االستثنائي  :المطمب الثاني

 الضبط القضائي . لمأموري
 ضمانات المتيـ في التحقيؽ االبتدائي. :المبحث الثاني
 الضمانات المتعمقة بسمطة التحقيؽ. :المطمب األوؿ
 الضمانات المتعمقة بالقبض واالستجواب :المطمب الثاني

 الخاتمة
      

  :المبحث األول 
 ضمانات المتيـ خبلؿ مرحمو جمع االستدالؿ     

 :تمييد   
االستدالؿ مرحمو سابقو لمراحؿ الدعوز الجنائية عبر عنيا المشرع الميبي في نص         
إجراءات ضمف تحديده الختصاصات مأموري الضبط القضائي) بالبحث عف الجرائـ 11المادة

والدعوز( ،ذلؾ أف ىدفيا التقصي عف الجرائـ  ومرتكبيو وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ
بغيو الكشؼ عف مبلبساتيا وعرفتيا المحكمة العميا في احد أحكاميا بقوليا )أف ما يجريو مأمور 

 الضبط القضائي ليس مف قبيؿ التحقيقات...
بؿ ىو جمع االستدالالت في مراحمو األولية لضبط وقائع الجريمة التي ترتكب وتقديـ البيانات  

 1األولية إلى سمطات التحقيؽ ...(

                                                           
 .8121ص 157رقـ  37.أحكاـ النقض.س1986نقض مصري. نوفمبر  1
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جعؿ المشرع الميبي لممحاضر التي يضعيا مأمور الضبط حجية خاصة في الجنح  وقد       
والمخالفات وذلؾ متى ما قاـ بدوره بكفاءة وأمانة ودوف أف يمحؽ أذز بالمتيـ أو ينتيؾ حقوقو 

مما يحتمؿ معو التفريط في قدر  ولما كانت مرحمة االستدالؿ تتسـ بالسرعة ، ،وحرياتو األساسية
كبير مف ضمانات وحقوؽ المشتبو فيو ، باإلضافة إلى ما يمنحو القانوف لرجاؿ الضبط القضائي 

 مف سمطات ، قد تنطوي عمى مساس بالحرية الشخصية.
وعمى الرغـ مف أف إجراءات االستدالؿ يجب أف تتسـ بطابع المشروعية طبقًا لنصوص          

نظرًا  -في بعض األحياف  -اءات الجنائية ، فإف الواقع العممي قد أثبت عكس ذلؾ قانوف اإلجر 
ألف جيات االستدالؿ عند قياميا بواجباتيا األصمية قد تندفع وراء شبيات قد ال تقوز بالقدر 

 .)الكافي عمى إثبات االتياـ
، فإف تثبت ألي إنسافامة والتي يجب أف ومف ىنا  وباإلضافة إلى حقوؽ اإلنساف الع .      (1

أو في حالة توجيو اتياـ ما  ىناؾ حقوقًا يجب أف يتمتع بيا اإلنساف في حالة كونو مشتبيًا فيو
، وذلؾ مف أجؿ حمايتو وصوف حقوقو وحريتو ألنو في ىذه الحالة يكوف أولى بالحماية إليو

، برئ حتى تثبت إدانتوألف المتيـ  والرعاية وبصرؼ النظر عف االشتباه أو االتياـ الموجو أليو
 .وثبوت اإلدانة ال يتقرر إال بعد محاكمتو وصدور حكـ نيائي بات في حقو

 :كاآلتيومف ىنا ظيرت الضمانات المتعمقة بالمتيميف خبلؿ ىذه المرحمة وبياف ذلؾ 

 الضمانات المتعمقة بالتحريات واإلجراءات التحفظية   المطمب األول
 ضمانات اإلجراءات .. أوال    

ستدالؿ يقوـ بميمة جمع اال عدد مف القواعد المفروضة عمى مف وضع الفقو والقضاء       
جراءات حتى يكوف لما يقوـ بو مف مف أساءه  حجية باإلضافة لمنع مأمور الضبط تحريات وا 
 :باآلتيوقد حددت  (2السمطات الممنوحة لو )

   /جديو التحريات فبل يجوز إجرائيا بناء عمى مجرد الشؾ في المتيـ أو التخميف واالستنتاج 1
 يعتبر جريمة قانونا بدوف توفر الدليؿ الكافي. شيءأف تأتي لغرض ضبط  أو
 /التقيد بحدود موضوع البحث وغايتو بدوف أف يتجاوز ذلؾ إلى أكثر مما يتطمبو البحث .2
لطرؽ الغير مشروعو كالتحايؿ  المجوءطرؽ المشروعة لمبحث والتحري وعدـ /أتباع األساليب وال3

 واستراؽ السمع.

                                                           
 (75.القاىرة.ص1992راجح نجاد. حقوؽ المتيـ في مرحمو االستدالؿ رسالة دكتوراه. كميو الحقوؽ. جامعو القاىرة. .د.محمد 1
ص  ،وفي نفس  2008.د. عوض محمد عوض .قانوف اإلجراءات الجنائية في التشريع الميبي. منشورات دار المطبوعات الجامعية . 2

 وما بعدىا 246ءات الجنائية الميبي .الجزء األوؿ .دار النيضة العربية .الطبعة الثالثة صالمعنى د.فائزة الباشا . شرح قانوف اإلجرا
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 .الحدود التي يسمح بيا القانوفإلييا وفى  أال في األحواؿ التي تدعو الحاجةلمقوه  المجوء/عدـ 4

  :التحفظيةضمانات اإلجراءات  ثانيا..
ونعنى بيا اإلجراءات التي تمس مف بعض حريات المتيـ وبشكؿ محدود، حيث افرد ليا         

 :در الذي تمس بو حرية اإلنساف وىىالمشرع جممو مف الضمانات تماشيا مع الق
ـ مع المتيـ أثناء استجوابو مف قبؿ مأمور الضبط وذلؾ بغيو الحفاظ عمى أى المحامي/حضور 1

المشرع إلمكانية قياـ مأمور الضبط ببعض  األساسية وىو حؽ الدفاع تقديرا مفحقوقو 
ذه المرحمة يعتبر مجرد اإلجراءات المخالفة لمقانوف أثناء تحقيقو مع المتيـ ،رغـ أف المتيـ في ى

، وليذا جعؿ القانوف ىذه الضمانة متروكة لتقدير مأمور الضبط فمو أف يسمح بحضور مشتبو فيو
و يمنع ذلؾ طالما انو ال يباشر أجراء مف ضمف إجراءات التحقيؽ المسموح لو بيا أ المحامي
 قانونا . 

/منع تحميؼ مأمور الضبط لمشيود اليميف وذلؾ باستثناء الحاالت التي يخشى فييا عدـ التمكف 2
كأف يكوف  14/1مف سماع ىذه الشيادة مر أخرز و ىي ما تعرؼ بحاؿ الضرورة واالستعجاؿ ـ

مثبل يحتضر أو مسافرا بحيث ال يعرؼ تاريخ عودتو مف سفره أو أف يكوف مصابا  الشاىد
بمرض يخشى معو إصابتو بعاىة تؤثر عمى قدرتو عمى أداء الشيادة بيميف  وىو ما عبر عنو 

 المشرع الميبي بقولو )أذا خيؼ أال يستطاع فيما بعد سماع الشيادة بيميف (.

الضبط القضائي ذلؾ أف االستعانة بالخبراء ماىو أال  /منع تحميؼ الخبراء مف قبؿ مأمور3
جبلء الغ إجراء احتياطي شرعو موض عف الوقائع المشرع لممحافظة عمى أدلو الجريمة وا 

حيث أباح تحميؼ الخبير وغيره مف ذوز وكما فعؿ بالنسبة لمشاىد  ،ومبلبسات الجريمة
ىا بالزمف في حاؿ انتظار حمؼ االختصاص وذلؾ أذا خيؼ ضياع األدلة أو أتبلفيا أو تأثر 

اليميف القانوني وذلؾ كما في حالو أثبات أدلة االغتصاب عمى المجني عميو وذلؾ بسبب حالتي 
الخبراء )وال يجوز ليـ تحميؼ الشيود أو  19/2ـ الضرورة واالستعجاؿ وبحسب ما قررتو المادة

 ف (.اليميف أال أذا خيؼ أال يستطاع  فيما بعد سماع  الشيادة  بيمي

إجراءات( بقوليا: يجب أف تثبت  14وىو ما قررتو المادة) ../كتابو محاضر االستدالؿ4   
جميع اإلجراءات التي يقوـ بيا مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عمييا منيـ يبيف فيو 
وقت اتخاذ اإلجراء ومكاف حصولو ويجب أف تشمؿ تمؾ المحاضر زيادة عمى ما تقدـ توقيع 

والخبراء الذيف سمعوا وترسؿ المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراؽ واألشياء الشيود 
 ( وىو مف الضمانات الميمة لممتيـ ذلؾ انو يمنع مأمور الضبط مف أساءه سمطاتو،1المضبوطة)

                                                           
 223عوض محمد عوض. المرجع السابؽ ص 1
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وقد تمت أحاطو ىذه المحاضر بجممو مف الضوابط  تأكيدا منو عمى قيمتيا في اإلثبات ومف 
واضحة ومفيومو وصحيحة  مع التوقيع عمييا ممف حررىا وممف أشرؼ عمى ذلؾ الكتابة بمغو 

ذا قاـ مأمور الضبط باإلدالء بما قاـ بو مف تحريات وما شاىده مف وقائع وذلؾ أماـ  ،بتياكتا وا 
النيابة العامة فاف ذلؾ يعتبر مجرد شيادة تخضع لمضوابط التي افردىا المشرع لمشيادة كوسيمة 

كغيره مف الشراع البطبلف عمى مخالفو ىذا اإللزاـ  الميبييرتب المشرع  أثبات ورغـ ذلؾ لـ
، باعتبار مة رغـ أىميو ىذه الضمانات جميعابالتدويف أو غيره مف الضمانات المتعمقة بيذه المرح

( ومف ىنا رأز 1أنيا مف قبيؿ اإلجراءات التنظيمية التي أوجدىا لضماف حسف سير العمؿ)
المشرع أنما استمـز التدويف لمتنظيـ فبل يكوف إلغفالو أي اثر قانوني ذلؾ  البعض مف الفقياء  أف

 ( .2أف إجراءات االستدالؿ والمحضر المثبت ليا دائما ما تخضع لتقدير المحكمة)

  :المطمب الثاني 
 ضمانات االختصاص االستثنائي لمأموري الضبط القضائي           

االستثنائي لمأمور الضبط  بالقبض والتفتيش وكؿ ما ينجـ عف حدد المشرع الميبي االختصاص 
 حالو التمبس بالجريمة.

 :ضمانات القبض والتفتيش أوال 
رغـ عدـ إيراد المشرع الميبي لتعريؼ محدد لكمييما إال انو يمكف أف يعرؼ القبض بأنو        

( كما يعرؼ التفتيش 3حجز الشخص واقتياده إلى السمطات المختصة لسماع أقوالو دوف تأخير)
 (.4بأنو البحث عف أشياء تتعمؽ بالجريمة سواء في منزؿ المتيـ ا وفى شخصو وأشيائو الخاصة)

وتقديرا مف المشرع الميبي لخطورة ىذه التدابير باعتبارىا تنطوي عمى تعدز عمى حريات األفراد 
وذلؾ سواء نفذىا مأمور   األساسية فقد أحاطيا المشرع بجممو مف الضمانات التي اقرىا القانوف

الضبط أو سمطو التحقيؽ كما سيأتي ذكره الحقا. أما بالنسبة لما يقوـ بو مأمور الضبط مف 
قبض وتفتيش فالقاعدة انو ال يمجأ إلييا مأمور الضبط أال استثناء وفى حدود السياؽ الذي رسمو 

 .دىا مف حاالت تجيز ىذه اإلجراءاتالقانوف وبما يتناسب مع ما حد
 

 :ضمانات المتيم عند القبض عميو أوال..

                                                           
 وما بعدىا 271فائزة الباشا .المرجع السابؽ .ص 1
 363،ص362ة. الطبعة الثانية .صد.مأموف سبلمو. اإلجراءات الجنائية في التشريع الميبي. الجزء األوؿ. منشورات المكتبة الجامع 2
،أنظر عبد الحميد ألشواربي. ضمانات المتيـ في مرحمو التحقيؽ الجنائي /مصر. منشأه دار 270.فائزة الباشا .المرجع السابؽ . 3

 54ص 1996المعارؼ .
     13ص 2002احمد عثماف .تفتيش األشخاص وحاالت بطبلنو /مصر .منشأه دار المعارؼ .  4



77 
 

 :لمشرع الميبي بما يميحددىا ا       
إجراءات الجرائـ التي يجوز فييا القبض  مف مأمور الضبط  24/حدد المشرع الميبي في المادة 1

في غير أحواؿ التمبس وذلؾ مراعاة منو لجسامتيا ولخطورة المتيـ بيا حيث أف المشرع قد منح 
 الضبط القضائي في القبض في جرائـ محدده وىى الجنايات عمى إطبلقيا الحؽ لمأمور

يث يتحدد حيث صنفيا إلى ثبلث أقساـ بح والجنح ،أال انو وضع تفصيبل يتعمؽ بيذه األخيرة،
 :القبض تبعا ليذا التنوع

    ةالشرطالمتيـ موضوعا تحت مراقبو  أ/الجنح التي يعاقب عمييا بعقوبة الحبس متى ما كاف
و صدر في حقو إنذارا باعتباره متشردا أو مشتبيا فيو أو أذا لـ يكف لو مكاف أقامو ثابت في ا

 ليبيا .
المتمبس بيا أذا كانت عقوبتيا أكثر مف ثبلثة أشير وكذلؾ الجنح الخطرة وىى القوادة  ب/الجنح

ـ ياؾ حرمو اآلداب وجرائوالسرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومو رجاؿ السمطة وانت
 (1)المخدرات

وعميو فبل يمكف لمأمور الضبط القبض خارج ىذه الضوابط وأال كاف تصرفو باطبل وكؿ ما نجـ 
ولما كانت ىذه الجنح في مجمميا معاقب عمييا بالحبس  فيجوز فييا القبض عمى المتيـ  عنو،

 (.2دوف أف يتقيد مأمور الضبط بشروط أو الصفات الخاصة بالمتيـ )

     /الضمانة ىنا تتعمؽ بتوافر الدالئؿ الكافية إلجراء القبض والتي تشير إلى صحة االتياـ 2 
نعنى بذلؾ توافر الدالئؿ واإلمارات القوية التي  تفيد ارتكاب المتيـ لجريمة مف الجرائـ المحددة و 

ذا كاف القبض قد جاء بناء عمى شبيات أو تكينات في ذىف المأمور فاف  القبض يقع قانونا، وا 
باطبل ،وىو ما قررتو محكمو النقض المصرية بقوليا )الببلغ عف جريمة ال يكفى وحده لمقبض 
عمى المتيـ وتفتيشو بؿ يجب عمى البوليس أف يقوـ بعمؿ تحريات عما اشتمؿ عميو الببلغ فإذا 

الحاالت أسفرت تمؾ التحريات عف توافر دالئؿ قويو عمى ما ورد في الببلغ فعندئذ يسوغ لو في 
 (.3المبينة في القانوف أف يقبض عميو ويفتش)

وتمكف أىميو ىذه الضمانة في أنيا تضمف أال يقبض عمى األشخاص أال بعد التأكد مف صحة 
 ما نسب إلييـ مف أفعاؿ،

أجراءات، حيث حددت الضوابط المتعمقة 26/ القواعد المتعمقة بالزمف والتي حددتيا المادة 3
 48بصبلحية القبض وما نجـ عنو مف أدلو وقرائف كما أنيا حددت الحد األقصى لمقبض ب

                                                           
 124ص 1998، 3بيروت منشورات الحمبي.ط شرح قانوف العقوبات .القسـ العاـ. د. محمود نجيب حسني، 1
 82محمد راجح ،المرجع السابؽ ص 2
 58رقـ  18مجموعو اإلحكاـ س ،1967فبراير  28وانظر نقض  279فايز الباشا .المرجع السابؽ .ص. د. 3
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ساعة وذلؾ بالنسبة لمأمور الضبط بحيث يجب أال يتجاوز ىذه المدة حتى ال يكوف المتيـ ميددا 
راء مده غير معروؼ نيايتيا بحيث ال يكوف أماـ مأمور الضبط أال أف يحيؿ المتيـ بيذا اإلج

لمنيابة العامة أذا رأز أف التيمو ثابتة عميو او أف يخمى سبيمو طالما أف أدلو االتياـ لـ تعزز في 
   (1مواجيتو أو لـ تكفى إلدانتو)

..الطمب ..األذف(حيث انو ال يستطيع / انتفاء القيود المحددة قانونا عمى رفع الدعوز )الشكوز 4
مأمور الضبط القضائي القبض عمى المتيـ طالما أف الجريمة يتوقؼ رفع دعواىا عمى قيد مف 
ضمف ىذه القيود ، ولكف والحديث ىنا عمى الشكوز ..أذا كاف صاحب الحؽ حاضرا وقدـ شكواه 

 وأبدز موافقتو عمى القبض فينا يصبح القبض صحيحا.

مف حيث إقرارىا  304 لؾ فاف القبض يكوف باطبل بشكؿ مطمؽ تبعا لحكـ المادة وفيما عدا ذ
 ( 2لمبطبلف عند عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بأي أجراء جوىري)

/ رتب المشرع الميبي واجبا ميما عمى مأمور الضبط القضائي وذلؾ بالنسبة لممتيـ المقبوض 5
اؿ المتيـ فور القبض عميو وىو ما يعد ضمانو ميمة بسماع أقو  26عميو حيث ألزمتو المادة 

لممتيـ ذلؾ انو سيتـ سؤالو عف الواقعة التي قبض عميو ألجميا مما يعطيو الفرصة  لكي يرد 
عمى االتيامات ويدحض الدالئؿ المقدمة ضده مما قد يبرئ ساحتو ويمنع بالتالي أحالتو لمنيابة 

قد جاء حرصا منو عمى أال يظؿ الشخص  ) فورا( العامة. ويبلحظ ىنا استعماؿ المشرع لمفظ
مقبوضا عميو بدوف أف تحدد تيمتو وال أف يعمـ سبب القبض عميو، وزيادة منو عمى توفير حؽ 
الدفاع لممتيـ المقبوض عميو  وليذا استمـز المشرع  إعبلـ المتيـ بسبب القبض عميو عمى وجو 

 السرعة.

 / ضمانات تفتيش المتيـ .2

كاف التفتيش إجراء تغمب عميو الصبغة االحتياطية باعتباره يكوف لمبحث عف أدلو لما        
فقد قيد المشرع الميبي سمطو مأمور القبض في إجرائو بجممو مف  ،(3الجريمة المنسوبة لممتيـ)

القيود والضوابط التي تشكؿ في مجمميا ضمانات ميمة لممتيـ بحيث أنيا تكفؿ لو حرياتو 
وقد منح المشرع مأمور الضبط الحؽ في إجراء التفتيش أذا دعت الضرورة وحقوقو األساسية 

بحيث ال يمكف لو أف  لذلؾ وتوافرت مقتضياتو القانونية رغـ كونو أجراء خاص بسمطة التحقيؽ،
                                                           

 84ص 1993ت الجزائية األردني. المكتبة الوطنية ..ا.د.حسف الجوخ دار .شرح قانوف أصوؿ المحاكما 1
وما بعدىا .وانظر أيضا  54ص 1996عبد الحميد ألشواربي .ضمانات المتيـ في مرحمو التحقيؽ الجنائي. منشأ دار المعارؼ . 2

 وما بعدىا 473مأموف سبلمو.. المرجع السابؽ ص
 13ص 2002احمد عثماف /تفتيش األشخاص وحاالت بطبلنو /مصر منشأه دار المعارؼ  3
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يتجاوز الحدود التي رسميا لو المشرع بغض النظر عف الغاية مف وراء القياـ بو وىو مقيد أساسا 
إجراءات والتي نصت عمى انو )في األحواؿ التي يجوز فييا  35تو المادة بالقبض بحسب ما قرر 

 القبض قانونا عمى المتيـ يجوز لمأمور القبض أف يفتشو ...(
 :اآلتيويمكف أجماؿ ىذه الضمانات المقررة لمتفتيش في         

تتعمؽ  أ/يجب أف يكوف أجراء التفتيش الذي يقوـ بو مأمور الضبط قد تقرر لمبحث عف أشياء
 .    الغموض عف الوقائع المتعمقة بيا بجريمة قد وقعت فعبل بحيث يؤدز ىذا التفتيش إلى أزالو

ب/استمـز المشرع الميبي لصحة التفتيش الذي يجريو مأمور الضبط أف تكوف ىناؾ دالئؿ كافيو 
بشكؿ  عمى صحة االتيامات الموجية لممتيـ المقبوض عميو و المراد تفتيشو ومع ذلؾ أذا ظير

 (1عرضي أثناء التفتيش أشياء تعد جريمة أخرز جاز لمأمور الضبط أف يضبطيا)
إجراءات بقوليا)يحصؿ التفتيش بحضور المتيـ أو مف ينيبو  40ج/ىذه الضمانة حددتيا المادة 

عنو كمما أمكف ذلؾ ويجب أف يكوف بحضور شاىديف ويكوف ىذاف لشاىديف بقدر اإلمكاف مف 
و مف القاطنيف معو بالمنزؿ  أو مف الجيراف ويثبت ذلؾ في المحضر ويعتبر أقاربو البالغيف أ

تطمب حضور ىؤالء األشخاص ضمانو لحسف التفتيش رغـ أف النص قد استعمؿ عبارة )كمما 
أمكف ذلؾ (مما يسمح بإجراء التفتيش في غيبتيـ ولكف متى ما حضروا فانو يمتنع عمى مأمور 

، وال ينسحب ىذا يأمر بإخراجيـ لكي  يجرز التفتيشتيـ أو أف الضبط القياـ بالتفتيش في غيب
الحكـ عمى حضور الشاىديف بالنسبة لتفتيش منزؿ المتيـ حيث يقع التفتيش باطبل أذا ما تـ مف 

 (2غير حضور الشيود، ويستوي في ذلؾ قرابتيـ لممتيـ أو عدميا)
بحرمو شخص المتيـ ومسكنو ويعتبر أقرار المشرع ليذه الضمانات مف باب تمسكو         

ولكي يمنع مأمور الضبط مف التعسؼ ، ومف ناحية أخرز فانو متى ما توفرت ىذه الضمانات 
 .قية  وتعزز القيمة القانونية ليامف ىذه اإلجراءات تكتسب المصدا فاف كافو األدلة المستمدة

 (3بيا البطبلف ) ومف ناحية أخرز فأف ىذه الضمانات دستوريو يترتب عمى اإلخبلؿ        

 :ضمانات المتيم في أحوال التمبس ثانيا 
( حيث تعتمد 4يعرؼ التمبس بأنو حالو تتعمؽ باكتشاؼ الجريمة وليس بأركانيا القانونية)      

 ؼ مرتبط بالجريمة وليس مرتكبيا  ىذه الحالة عمى مشاىده الجريمة وقت ارتكابيا  ليكوف وص

                                                           
 غير منشور 2/9/1999ؽ جمسو 140/38طعف جنائي / 1
 .3042وانظر فايزة الباشا المرجع السابؽ ص 723ص 31أحكاـ النقض س 1980يونيو  8طعف  2
 93ص29س31/12/1978جمسو  1457طعف محكمو النقض المصرية .طعف رقـ  3
.لمتمبس معاني عديدة لغة منيا لبس الثوب يمبسو ولبس عميو األمر خمط فيكوف المشرع قد شبو الجريمة بالثوب الممبوس .انظر عوض  4

، وانظر رءوؼ عبيد المشكبلت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية القاىرة.دار الفكر العربي 229محمد عوض.المرجع السابؽ ..ص 
                  548ص1980  1ج
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 أحواؿ التمبس: /أوال
 إجراءات وىي :  20نصت عمييا المادة 

 ..مشاىده الجريمة حاؿ ارتكابيا وقبؿ االنتياء منيا 1
..مشاىده الجريمة عقب ارتكابيا ببرىة يسيره  والمقصود بذلؾ مشاىده أثار الجريمة بدوف 2

 اشتراط حد معيف لمزمف الفاصؿ بيف وقوع الجريمة ومشاىده أثارىا.

 ..تتبع الجاني بالصياح مف قبؿ المجني عميو و العامة 3 
ستدؿ منو عمى انو ارتكب ..مشاىده الجاني بعد ارتكاب الجريمة بوقت قريب حامبل معو ما ي4

 .جريمة ما
 وتعتبر ىذه الحاالت قد وردت حصرا فبل يجوز القياس عمييا       

عمى توفير ضمانات لممتيـ حتى في حالو التمبس  إيمانا منو عمى  الميبي/حرص المشرع ثانيا
 :يمكف تحديد ىذه الضمانات بما يميو  ضرورة حماية حريات اإلنساف األساسية،

بحيث يمكف  ،تمبس في الجرائـ الجسيمة والخطرةحيث حدد ال ..جسامو الجريمة وخطورتيا،1
، وتحدد سمفنا سابقاىميا القبض والتفتيش كما ألمتمبس أف يحدث أثارىا لقانونية كافو والتي مف أ

 ىذه الجرائـ بالجنايات والجنح أال انو قيد التمبس في ىذه األخيرة بمقدار عقوبتيا. 

.تتمثؿ في عدـ ترتب أي نتائج عمى حالو التمبس أال أذا كاف اكتشاؼ الجريمة قد تـ بمعرفو 2
، فبل يتحقؽ التمبس أذا (1و غير مباشر)مأمور الضبط وذلؾ سواء شاىد الجريمة بشكؿ مباشر أ

شاىد الجريمة المجني عميو أو أي شخص أخر ولو تـ اعتباره بعد ذلؾ شاىدا فييا، وذلؾ متى 
كانت ىذه الحالة قد نتجت بدوف تجاوز مأمور الضبط لسمطاتو وأال بطمت حالو التمبس وما نجـ 

 .عنيا

وذلؾ حتى ال يستطيع مأمور الضبط اختراع ونعني بو أال يكوف مغتصبا،  ،..التمبس المشروع3
، بحيث يمجا إلى عو لكي يستفيد مما ترتبو مف أثارحالو التمبس أو أثباتيا بطريقو غير مشرو 

لكي يثبت حالو التمبس  سموكيات تنافى األخبلؽ أو اآلداب العامة كأف يسترؽ السمع أو يتمصص
وقع الجريمة في وقت مناسب لكي تكوف ، أو أف يتفؽ مع المخبر عمى أف يصؿ إلى مبجريمة ما

ما عمى  تيش غير مشروع بغيو اكتشاؼ جريمةأو أف يجرز مأمور الضبط تف جريمة متمبس بيا،
 أساس التمبس .  

                                                           
 .514.مأموف سبلمو .المرجع السابؽ ص 1
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.ارتفاع القيود القانونية عمى رفع الدعوز الجنائية  ،ذلؾ أف المشرع  قد حدد ىذه القيود مراعاة 4
تحريؾ  ،بحيث ترؾ لصاحب الحؽ تقدير مصمحتو في منو لطبيعة بعض الجرائـ ولمرتكبييا

، وعميو فبل يممؾ مأمور الضبط الحؽ في مباشرتيا طالما أف ىذا الدعوز الجنائية مف عدميا
إجراءات كانت قد خصت الشكوز بحكـ خاص حيث  29( ويبلحظ أف المادة 1القيد لـ يرتفع)

ة العامة كوف حاضرا مف رجاؿ السمطأجازت لمف يممؾ الحؽ في تقديـ الشكوز أف يقدميا لمف ي
 حتى ينتج التمبس أثاره.            

 ضمانات المتيم خالل مرحمو التحقيق االبتدائي  :المبحث الثاني
 :تمييد    

يعرؼ التحقيؽ االبتدائي بأنو تمؾ اإلجراءات التي تجرييا النيابة العامة بالشكؿ وبالضوابط        
 (2إلى الحقيقة واثبات صحة االتياـ الموجية لشخص بعينو.) المحددة قانونا بغيو الوصوؿ

وقد رسـ القانوف ضوابط التحقيؽ االبتدائي وحدد أجراءتو ومراحمو نظرا ألىميتو في دراسة األدلة 
تتميز و  لمتأكد مف صحة أدانو الفاعؿ أو أثبات أنيا ترجح براءتو وبالتالي يتوجب أخبلء سبيمو،

طبيعة قضائية وليست أداريو، وتتحرؾ الدعوز الجنائية بأوؿ أجراء  اتإجراءات التحقيؽ بأنيا ذ
 مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي. 

  إجراءات  51  ئي وذلؾ في المادةالسياسة العامة لمتحقيؽ االبتدا الميبيىذا وقد حدد المشرع 
 حيث بيف مف يقوـ بو والشكؿ القانوني الخاص بو وضوابطو كافو. بعدىا، وما

ونظرا لخطورة ىذا األجراء وما ينجـ عنو فقد أحاطو المشرع بعدد كبير مف الضمانات الميمة 
 التي رأز أنيا تكفؿ حماية حقوؽ المتيـ األساسية، وبياف ذلؾ كما يمي:

 الضمانات المتعمقة بسمطة التحقيق االبتدائي: المطمب األول 

التي قررىا المشرع الميبي حماية لممتيـ  يختص التحقيؽ االبتدائي بعدد مف الضمانات          
 ولممجتمع ككؿ أىميا:

 ./استقالليو وحياد المحقق1 

لمتحقيؽ االبتدائي ذلؾ أنيا تؤدز إلى حفظ  وتعد ىذه الضمانة أىـ ضمانو قد تـ أقرارىا     
نزاىة وعدالة المحقؽ بما يصؿ بالمتيـ إلى المحاكمة العادلة، كما أف ىذه الضمانة تعبر عف 
الموضوعية  باعتبار أف أساسيا ىو الفصؿ بيف سمطتي االتياـ والتحقيؽ وذلؾ  حتى ال تنجرؼ 

                                                           
ببل  2007،سكندريةباإلمنشأه المعارؼ  أصوؿ اإلجراءات الجنائية. القيود ىي الشكوز والطمب واإلذف...انظر في ذلؾ حاتـ بكار. 1

 .وما بعدىا 81سنو طبع ص
               . 96ص 1959محمد طاىر معروؼ /المبادئ األولية في أصوؿ اإلجراءات الجنائية/رسالة دكتوراه القاىرة  2
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األدلة التي ترجح براءتو مما يعرقؿ تحقيؽ دفاع النيابة وراء اقتناعيا بإدانة المتيـ وتغفؿ تمؾ 
لممتيـ الحؽ في ندب قاضى لمتحقيؽ أسوه بالنيابة العامة  الميبيالمتيـ ، ومف ىنا أعطى المشرع 

ولـ يمنح ىذا الحؽ لغيرىما مف الخصوـ ، ويكوف ذلؾ أذا ما رأز المتيـ أف الظروؼ الخاصة 
، وذلؾ باف يقدـ المتيـ طمبا إلى رئيس باشره التحقيؽـ النيابة العامة مبالجريمة تبرر عدـ قيا

المحكمة االبتدائية الواقع في دائرتيا الجريمة الجاري التحقيؽ حوليا أو مكاف القبض عمى المتيـ 
ويختص قاضى التحقيؽ بالجريمة التي  ،كوف ىذه الجريمة تعد مف الجناياتأو إقامتو بشرط أف ت

ـ األخرز ويمتنع عمى النيابة سحب التحقيؽ مف قاضى التحقيؽ أحيمت إليو دوف سواىا مف الجرائ
 (1أجراءات ()54أو أف تباشر في إي إجراء مف اإلجراءات ما لـ يكمفيا بو قاضى التحقيؽ)ـ

،  أخرز تستند عمى حياد جية التحقيؽضمانو  الميبيواتصاال بيذه الضمانة اوجد المشرع        
ث منعت النيابة مف القياـ بجممو  إجراءات أال بعد إجراءات حي 180نصت عمييا المادة 

  :مختص  وذلؾ في أحواؿ محدده وىىالحصوؿ عمى أذف القاضي الجزئي ال
أ/تفتيش غير المتيـ ومنزلو. ب/ضبط الرسائؿ والطرود وما في حكميا. ج/مراقبو محادثات 

 التميفوف

اإلجراءات بدوف الحصوؿ عمى أذف القاضي فبل تممؾ النيابة العامة القياـ بأي مف ىذه        
 (2الجزئي فإذا ما خالفت ذلؾ كاف األجراء باطبل بطبلنا مطمقا .)

 :سريو التحقيق/  2

بغض النظر عف الجية التي تقوـ بو وذلؾ حماية لممتيـ وألدلة  الميبيوقد اقرىا المشرع        
إجراءات، وذلؾ حرصا  59حقيؽ بشانياـالجريمة ولمشيود ولكؿ ما يتعمؽ بالجريمة التي يجرز الت

منو عمى حفظ األدلة مف التبلعب أو اإلخفاء رغـ انو قد اقر مبدأ العبلنية بالنسبة لمتحقيؽ 
النيائي الذي تجريو المحكمة ورتب المشرع عقوبة عمى إفشاء التحقيقات بحسب ما قررتو 

لـ يرتب البطبلف عمى  ميبيالعقوبات ليبي والجدير بالذكر ىنا أف المشرع  236,284المواد
إغفاؿ ىذه الضمانة  وترؾ األمر لتقدير محكمو الموضوع  والتي تحدد بدورىا ما أذا كاف 

 .غفاؿ قد اثر عمى التحقيؽ مف عدمواإل
ىذا وال تمتد ىذه السرية بالنسبة لمخصوـ في الدعوز والذيف يجب مباشره اإلجراءات في        

حضورىـ بداية مف المتيـ إلى المدعى بالحؽ المدني والمسئوؿ عنيا وأيضا المجني عميو وذلؾ 

                                                           
 1987انظر عبد الوىاب حومد /أصوؿ المحاكمات الجزائية /الطبعة الرابعة   1
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ما لـ تدعوا الحاجة إلى أجراء التحقيؽ في غيبة بعضيـ حتى يمكف الوصوؿ إلى الحقيقة وىو ما 
 (.1حالتي الضرورة واالستعجاؿ)يعرؼ ب
ىذا ويستمر العمؿ بالسرية في التحقيؽ إلى حيف انتيائو أما باحا لو المتيـ لممحاكمة أو        

 اإلفراج عنو. 

..كتابو محاضر التحقيؽ االبتدائي .وذلؾ لكي تصبح حجو في ذاتيا ، باعتبار أف المشرع 3
ورتب عمى إغفاؿ ذلؾ انعداـ اإلجراءات التي الجنائي كاف قد تطمب تدويف محاضر التحقيقات 

مف يتولى التحقيؽ بضرورة أف يصحب معو كاتبا  57لـ يتـ تدوينيا ، حيث ألزمت المادة 
،واشتراط المشرع الميبي لمتدويف لكي يستطيع كؿ مف يشاء أف يحتج بما جرز خبلؿ التحقيقات 

مف اشرؼ عمى كتابتو وتدوينو ويرتبط بالتدويف ضابط أخر ىو توقيع المحضر ممف حرره وم
 باإلضافة إلى كؿ مف أخذت أفادتو في التحقيؽ سواء كاف متيما أو شاىدا أو خبيرا

أو غير ذلؾ ،وزيادة مف المشرع عمى ضماف التدويف والتوقيع فقد رتب عمى إغفاليما االنعداـ 
 بالنسبة لئلجراءات الواجب تدوينيا والتوقيع عمييا.)ـ إجراءات(

حقوؽ الدفاع ..ذلؾ انو يمتنع عمى المحقؽ أف يمجأ إلى األساليب الغير مشروعو ..حماية 4
لمحصوؿ عمى أدلو االتياـ كالخداع أو اإلكراه والتيديد أو الوعد الكاذب أو القياـ بما مف شأنو 
التأثير عمى المتيـ أو غيره مف الحاضريف سواء باإلشارة أو بالكبلـ الصريح كما أف المشرع كفؿ 

 يـ عف طريؽ محامى الدفاعلممت
 التمسؾ بالدفوع والطمبات التي مف شانيا تقويو أدلو براءتو وتحقيؽ دفاعو.

 كما اقر لو جممو مف الحقوؽ التي رأز أنيا تضمف لو 
 الدفاع عف نفسو بشكؿ كامؿ وىي:

 تقديـ الطمبات و الدفوع . أ..
 .الو االستعجاؿ والضرورةخاذه في حب/حؽ االطبلع عمى األوراؽ المبينة لكؿ ما تـ ات

 ج/الحؽ في حضور جميع إجراءات التحقيؽ.
 .لسابؽ عمى االستجواب أو المواجيةد/ الحؽ في االطبلع عمى التحقيقات  في اليـو ا

 ضمانات المتيم المتعمقة بالقبض واالستجواب  :المطمب الثاني      
المشرع لممتيـ في أحواؿ القبض في ىذا المطمب سنتحدث عف تمؾ الضمانات التي كفميا        

 عميو بمعرفو سمطات التحقيؽ وتمؾ التي كفميا لو أثناء استجوابو مف قبميا...
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 أوال ..ضمانات القبض والحبس االحتياطي..

أف ىذه المرحمة تنصب عمى المتيـ وتعني سمب حريتو لفترة زمنيو قابمو لمتجديد فيو إجراء مف 
 المخولة بالتحقيؽ .إجراءات التحقيؽ يصدر مف الجية 

 .. ضمانات القبض عمى المتيـ :1

إجراءات عمى انو)لقاضي التحقيؽ في جميع المواد أف  107في المادة  الميبينص المشرع 
حضاره( حيث أعطى الحؽ لسمطو  يصدر حسب األحواؿ أمرا بحضور المتيـ أو بالقبض عمي وا 

و غرفو االتياـ عمى حد سواء الحؽ في التحقيؽ سواء كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيؽ أ
إصدار أمر بإحضار المتيـ أو القبض عميو متى رأت ضرورة لذلؾ ويكوف القبض تاليا لطمب 
عبلنو بذلؾ رسميا مع امتناعو عف الحضور  الحضور أي امتثاؿ المتيـ أماـ سمطو التحقيؽ  وا 

 (.109,111بدوف عذر مقبوؿ  ))ـ

بر عف المساس الكامؿ بأىـ حقوؽ اإلنساف الطبيعية والمتمثمة وحيث أف القبض أجراء قانوني يع
في التمتع بالحرية  فقد أحاطو المشرع بجممو مف الضمانات اليامة والتي راعى فييا اعتبارات 

 حماية حريات اإلنساف األساسية وىي:

 : أ/ الضمانات الشكمية ألمر القبض

ر القبض ،حيث استمـز المشرع أف ..الضمانة األولى تتعمؽ بصاحب الحؽ في إصدار أم1
يصدر أمر القبض ممف يممؾ الحؽ بإصدارة وىو المحقؽ في الجريمة)سمطة التحقيؽ(. كما 
تطمب المشرع تدويف أمر القبض بحيث ال يعتد باألمر الصادر شفاىو بؿ يجب تحريره وتدوينو 

قبض البد واف يحدد بمعرفو سمطو التحقيؽ وأال كاف األمر باطبل ،كما أف المتيـ في أمر ال
تحديدا نافيا لمجيالة بحيث يذكر اسمو كامبل ولقبو وحرفتو ومحؿ أقامتو والتيمو المنسوبة إليو مع 

 ( .1تحديد تاريخ صدور أمر القبض)

يصبح بعد انقضائو كأف لـ يكف   اجؿ لتنفيذ أمر القبض بحيث الميبي..حدد المشرع 2
ذا ما نفذ فانو يكوف باطبل، حيث ألـز القانوف تنفيذ أمر القبض قبؿ انقضاء ستة أشير  وا 
مف تاريخ صدوره دوف أف يقره المحقؽ فإذا ما تـ تنفيذه فانو يكوف باطبل وما نجـ عنو 

طي  مف أثار  سواء كانت ىذه النتائج متمثمو في التفتيش أو الحبس االحتيا
عمى انو)ال يجوز تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار  119( حيث نصت ـ175،ـ119)ـ
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وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشير مف تاريخ صدورىا ما لـ يعتمدىا قاضى التحقيؽ 
 فى الفقرة الثانية منيا عمى انو:175مره أخرز ( كما نصت المادة 

ر الحبس الصادرة مف النيابة وال يجوز تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار وأوام)        
( عتمدىا النيابة العامة لمده أخرزالعامة بعد مضى ستة أشير مف تاريخ صدورىا ما لـ ت

ومف ناحية أخرز فأف القبض يبطؿ أذا ما حجز المتيـ لدز سمطو التحقيؽ ألكثر مف 
 (1ساعة أذا ما تـ القبض بمعرفو مأمور القبض القضائي ) 72

حيث بينت المادة  القبض وفقا لبلشتراطات المحددة في القانوف،.البد واف يصدر أمر 3
األحواؿ التي يجوز فييا القبض أذا كانت الجريمة ال يجوز فييا الحبس االحتياطي  111

، حيث حددتيا حتياطي ال تتقيد بيذه االشتراطاتباعتبار أف تمؾ الجرائـ الجائز فييا الحبس اال
 بأنيا :

حضور دوف أف يكوف لديو عذر غـ إخطاره بموجب تكميؼ بال*حالو عدـ حضور المتيـ ر 
 .مقبوؿ

 .أىؿ المجني عميو أو ألي سبب كاف *حالو الخوؼ مف ىروب المتيـ  خوفا مف العقاب  أو مف
 *حالو عدـ وجود محؿ أقامو ثابت ومعروؼ في ليبيا لممتيـ .

 *في تمؾ الجرائـ المتمبس بيا .
مف سمطو التحقيؽ متوافقا مع ىذه الضمانات فانو سيكوف حيث انو بصدور أمر القبض       

منتجا ألثارىا القانونية مع مبلحظو أف كؿ ذلؾ مشروط بوجود دالئؿ كافيو عمى اتياـ المقبوض 
 كاب جريمة مما يجوز فييا القبض .عميو بارت

 ب/ تقيد القبض بمده معينو:

أىميو احتراـ حريات اإلنساف األساسية وعدـ تؤكد اغمب القوانيف الجنائية أف  لـ تكف كميا عمى 
التعرض ليا بدوف مبرر يجيز ىذا التعرض ،وطالما أف القبض ما ىو أال تقييد لحرية الشخص 
فكاف لزاما  عمى المشرع الميبي  التدخؿ  لتحديد مده القبض حتى ال يتركو تبعا ألىواء سمطو 

 (2التحقيؽ ، وحتى ال ييدد بو المتيـ دائما )

ر أىميو تحديد مده لمقبض بداية في أف المشرع  بعد أف منح لمأمور الضبط الحؽ في وتظي
 26التحفظ عمى المتيـ والقبض عميو بحسب األحواؿ الواردة في القانوف، جاء في المادة 
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   ساعة بعدىا يتوجب الحكـ أما باإلفراج عف المتيـ 48إجراءات  وحدد أقصى مده لمقبض ب
 النيابة العامة  أحالتو وعرضو عمى أو

وقاـ المشرع  الميبي بتحديد مده لمقبض بحيث ال تممؾ سمطو التحقيؽ تجاوزىا ببل مبرر، وىى 
ساعة فإذا مضت ىذه المدة دوف التحقيؽ مع المتيـ وجب األمر باإلفراج عنو  24محدده ب

ؽ سراح المتيـ أو بحبسو إجراءات بحيث ينتيي القبض أما بإطبل112بحسب نص  ـ
 (.1)طيااحتيا

 .. ضمانات الحبس االحتياطي .2

 (17) مده محدده مف الزمف االحتياطي بأنو سمب كامؿ حرية المتيـ يعرؼ الحبس           
نما أجراء مف إجراءات التحقيؽ قصد بو مصمحو  عقوبة البشروط يوـ  توقع عمى المتيـ وا 

كامؿ حريتو الشخصية ليذا كاف يفقد المتيـ خبلؿ مرحمو الحبس االحتياطي  و التحقيؽ ذاتو، 
الحبس االحتياطي اخطر إجراءات التحقيؽ. ومف ىنا كاف لزاما عمى المشرع الجنائي أف يضع 

التي تسمح لو بتحقيؽ دفاعو عف نفسو، وليذا أحاطو بضوابط وضمانات  اتلو كافو الضمان
مف الناحية الشكمية و تعمقة بأسباب الحبس االحتياطي ألتطبيقو سواء مف الناحية الموضوعية الم

 ألمر الحبس.

 أ/ ضمانات الحبس االحتياطي الموضوعية ..

نما أحاطو بشروط                  لـ يترؾ المشرع موضوع الحبس االحتياطي ألىواء سمطو التحقيؽ وا 
 :ضمانو أساسيو ، وىذه الضمانات ىيال يفرض عمى المتيـ بدونيا مما يشكؿ لو 

حيث أجاز المشرع الحبس االحتياطي فقط بالنسبة لمجرائـ الجسيمة  ....جسامو الفعؿ المرتكب 1
والخطرة وىى الجنايات والجنح المعاقب عمييا بالحبس وجوبا أو جوازا و بما يزيد عف ثبلثة 
أشير، ويمتنع الحبس أذا كانت عقوبة الجنحة الحبس فقط و الغرامة فقط أو أذا كانت الجريمة 

قد جعؿ عدـ وجود محؿ أقامو ثابت لممتيـ في  الميبيأف المشرع قد كيفت كمخالفة. ويبلحظ 
 ليبيا سببا لجواز الحبس وذلؾ بغض النظر عف مده العقوبة المقررة لمفعؿ.

، حيث يتوجب استجواب المتيـ وأعبلمو الحبس االحتياطي إقرار..استجواب المتيـ مسبقا قبؿ 2
واجو المتيـ باال دلو الموجية ضده ويناقش فييا بالتيمة المنسوبة إليو وسماع أقوالو فييا  حيث ي
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مناقشو كاممة ومفصمو، ويمكف لممحقؽ التغاضي عف االستجواب في حالو ىروب المتيـ النعداـ 
 .استجوابو في ىذه الحالة إمكانية

.. الدالئؿ الكافية لجواز الحبس ..حيث يتوجب الحبس متى ما توافرت دالئؿ كافيو لدز 3
 ياـ المتيـ بالجريمة المنسوبة إليو، وىو ما يتحقؽ في حالوالمحقؽ عمى صحة ق

استجواب المتيـ فعبل بحيث يتمكف مف الدفاع عف نفسو بمناقشو األدلة المتوافرة ضده بحيث 
تتكوف لدز المحقؽ قناعو أما بصحة االتياـ أو بانعدامو بحيث تمتـز سمطة التحقيؽ باإلفراج عف 

ه الدالئؿ الكافية كـ أف المحكمة تأمر باإلفراج عف المتيـ فورا أذا المتيـ أذا لـ تتوافر لدييا ىذ
 بطبلف كؿ ما نجـ عنو مف إجراءات بؿ وتحكـ ببطبلنو وتبيف ليا عدـ توافر ىذه الدالئؿ 

 إجراءات( 115)ـ

حيث يمـز أف يكوف المتيـ مسئوال مسئولية كاممة بحيث يكوف قد بمغ  ..المسئولية الجنائية..4
عاما فانو يحبس في محؿ حكومي  14شرة سنو كاممة فإذا كاف اقؿ مف ذلؾ وأكثر مف الثماني ع

أو إصبلحية ما لـ ترز النيابة تسميمو لشخص مؤتمف وبطبيعة الحاؿ أذا توفر فيو مانع مف 
 موانع العقاب كالجنوف فانو يودع في مصحة لئلمراض والعقمية بحسب ما قرره القانوف.

 طي الشكمية ..ب/ضمانات الحبس االحتيا
 أحاطو المشرع بضوابط يترتب عمى إغفاليا بطبلنو وما نجـ عنو مف إجراءات وىي:

 108ره  بحسب المادة ..البد واف يكوف أمر الحبس االحتياطي مكتوبا وموقعا عميو ممف أصد1
 (1، حيث ال يعتد باألمر الصادر شفاىو مف المحقؽ)إجراءات118،

والنص الذي يحكميا في القانوف يمـز مأمور السجف بعدـ تنفيذه كما أف إغفاؿ بياف التيمو  
 باعتبار أف ذلؾ قرينو عمى أنأ أمر الحبس ىو في حقيقتو أمر كيدي .

فإذا تجاوزت سمطو االتياـ ىذه األسس والضوابط فاف أمر الحبس الصادر منيا مع كؿ ما       
 الخصـ الذي تقرر لمصمحتوترتب عنو مف أثار يكوف باطبل  بطبلنا متعمقا بمصمحو 

الجيات  الميبيحيث حدد القانوف  .. صاحب الحؽ في إصدار األمر بالحبس االحتياطي ..2
        المخولة بإصدار أوامر الحبس االحتياطي حتى ال يصدر األمر مف جية غير مختصة

اـ وكذلؾ أو مخولو باإلصدار، وىذه الجيات ىي النيابة العامة وقاضى التحقيؽ وغرفو االتي
 (.2القاضي الجزئي والمحكمة االبتدائية وذلؾ في حاالت المد)
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.. حجز المتيـ في األماكف المخصصة لذلؾ: حيث نص عمييا  المشرع الميبي صراحة في 3
بقولو) ال يجوز حبس أي إنساف أال في السجوف المخصصة لذلؾ وال يجوز لمأمور   31المادة 

بمقتضى أمر موقع عميو مف السمطة المختصة وأال يبقيو بعد أي سجف قبوؿ أي  إنساف فيو أال 
المدة المحددة ليذا األمر(  ومف ىنا نستطيع فيـ غاية المشرع مف ىذا النص وىو حماية المتيـ 
وضماف رعاية حقوقو األساسية ومنعو مف التعرض لئليذاء البدني أو المعنوي، ذلؾ انو قاـ 

 الدولية لحماية المتيـ وأدميتو.بتوفير ىذه األماكف طبقا لممعايير 
ىذا ويتوجب عمى جيات التحقيؽ والقضاء زيارة السجوف واألماكف المعدة لمتوقيؼ بشكؿ        

(، 32دوري لمتأكد مف عدـ وجود مخالفات أو أف يكوف ىناؾ موقفوف بشكؿ غير شرعي الماده
لممساجيف في الشكوز مف سوء والتي منحت الحؽ  34باإلضافة إلى اإلحكاـ التي قررتيا  المادة 

المعاممة داخؿ السجف وذلؾ كتابو أو شفاىو وذلؾ سواء باإلكراه أو التعذيب أو الحرماف أو غير 
، وبطبيعة الحاؿ سمطو التحقيؽ بالحبس االحتياطي ذلؾ ،وتسرز ىذه اإلحكاـ عمى الموقفيف لدز

ماكف التي أعدتيا الدولة لذلؾ ال يمكف تحقيؽ ىذه الضمانات أال أذا ما تـ حجز المتيـ في األ
 الغرض.

 . .مده الحبس االحتياطي:4
منح القانوف لمنيابة العامة وقاضي التحقيؽ والقاضي الجزئي وغرفو االتياـ والمحكمة         

المحالة إلييا الدعوز سمطو األمر بالحبس االحتياطي بحيث تختمؼ المدة تبعا لمف يأمر بالحبس 
(وال يمكف لمف منح ىذا الحؽ تجاوز مدتو 177ـ-123ـ-151ـ-122ـ-176ـ-175/1)ـ

مده ( كما أف المشرع ألـز المنفذ بخصـ مده الحبس االحتياطي مف 1بأي حاؿ مف األحواؿ)
 .العقوبة المقضي بيا

والئحتو  1975سنو /ل47رقـ   الميبيج/ ضمانات الحبس االحتياطي في قانوف السجوف 
فمما كاف قانوف اإلجراءات الجنائية  قد حدد أماكف التحفظ عمى المتيميف بتمؾ المعدة  التنفيذية،

أساسا ليذا الغرض وىى ما تعرؼ بالسجوف ،فقد قرر لممسجوف فييا معاممو محدده وفقا لمحقوؽ 
فيما يتعمؽ بالمحبوس لحد األدنى لمعاممو المسجونيف، و اإلنسانية  وبحسب ما قررتو قواعد ا

 ا فقد أحيط بجممو مف الضمانات أىميا:احتياطي

حضار كؿ ما يمـز 1 ..الحؽ في اإلقامة بمكاف منعزؿ عف باقي السجناء وغرؼ مؤثثو بمقابؿ وا 
 مف الخارج بشرط عدـ التعرض لمقتضيات األمف العاـ.

                                                           
 382فايزة الباشا المرجع السابؽ ص 1
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..حؽ المتيـ في االتصاؿ بغيره ،و ذلؾ سواء بطريقو مباشره أو غير مباشره كما لو الحؽ في 2
 الزيارات لمحفاظ عمى سبلمتو وصيانة لمصمحتو.   تمقى

كاف قد منح لسمطات التحقيؽ الحؽ في منع اتصاؿ المتيـ  الميبيويبلحظ أف المشرع       
الخاص بو، وذلؾ متى ما كاف في ذلؾ حماية لمصمحو  المحاميالموقوؼ بغيره باستثناء 
 إجراءات(. 121التحقيؽ الجاري .)الماده

تعانة بأطباء بحيث يتـ فحصو مف قبؿ طبيب مختص بؿ ولو أف يقيـ في ..الحؽ في االس3
مستشفى أذا دعت الحاجة إلى ذلؾ بحيث يحصؿ عمى الرعاية الصحية الكاممة بما يضمف 

 صحتو البدنية والعقمية والنفسية. 

 ضمانات االستجواب.. ثانيا ..
لمتيـ وفى ذات الوقت  وسيمو بما أف االستجواب  يعتبر طريقا مف طرؽ تحقيؽ دفاع ا        

إلثبات االتياـ  فقد أحاطو المشرع بجممو مف الضمانات ذات الطابع اإلجرائي بحيث يتمكف 
وقد حددىا  المتيـ مف دحض االتيامات الموجية ضده وعدـ اإلدالء بأقواؿ في غير مصمحتو،

 المشرع الميبي باالتي:
يباشر في اإلجراءات الخاصة بالتحقيؽ .يجب أف يباشر االستجواب مف قبؿ المحقؽ الذي 1

ذا كاف مف يتولى التحقيؽ  وذلؾ سواء كاف قاضى التحقيؽ أو النيابة العامة أو غرفو االتياـ، وا 
قاضى التحقيؽ فبل يجوز لو انتداب النيابة لمقياـ بو أو مأمور الضبط القضائي كذلؾ بالنسبة 

 لمنيابة أذا كانت ىي مف تتولى التحقيؽ. 

المتيـ بالتيمة المنسوبة إليو  وذلؾ بعد إف يتأكد المحقؽ مف شخص المتيـ يعممو  .أحاطو 2
باألفعاؿ المنسوبة إليو بكامؿ وقائعيا وال يكوف المحقؽ ممـز بذكر التفاصيؿ كاممة لممتيـ  بؿ 
يكفى أف يمخصيا لو  وذلؾ كمو بغيو تحقيؽ دفاع المتيـ بشكؿ كامؿ  حيث انو ال يمكف لو أف 

اعو في مواجيو وقائع لـ تصؿ إلى عممو وبالنسبة لمف يقوـ باستجواب المتيـ فيمزمو يحقؽ دف
المشرع بأعبلـ المتيـ وبشكؿ سريع ، باألفعاؿ المنسوبة أليو، وتبصيره بأدلة االتياـ الموجية 

وبمغو واضحة تخمو مف التيديد واالنتقاـ ذلؾ إف ىذه الضمانة تؤدز إلى تحقؽ شروط  ضده،
 . األقواؿ واالعترافات التي ستصدر منو وبما يكفؿ لو تييئو دفاعوصحة 
مف قانوف اإلجراءات  105وقد نص المشرع الميبي عمى ىذه الضمانة بموجب المادة        

الجنائية والتي نصت عمى )عند حضور المتيـ ألوؿ مره في التحقيؽ يجب عمى المحقؽ أف 
المنسوبة إليو ويثبت أقوالو في المحضر (. كما يحؽ  يثبت مف شخصيتو ثـ يحيطو عمما بالتيمة

 لممتيـ االستعانة بمترجـ أذا كانت لغتو غير المغة الجاري بيا التحقيؽ
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ورغـ إيراد المشرع الميبي ليذه الضمانة ضمف بيانو لحقوؽ المتيـ أال انو لـ يرتب البطبلف عمى 
القانوف ولضوابط الحرية الشخصية إغفاؿ ىذا الحؽ رغـ ما يمثمو ذلؾ مف خرؽ صريح ألحكاـ 

لممتيـ ، ذلؾ أف المتيـ قد يمثؿ أماـ القضاء وجيات التحقيؽ وال يدرز سبب إيقافو والقبض عميو 
وقد تطوؿ مده القبض بحيث تصؿ لسنوات عديدة بدوف أف يعرؼ التيمو التي قبض عميو ألجميا 

 أو سبب محاكمتو . 
مر مف ىدر لحقوؽ اإلنساف لما فيو مف تعسؼ وانتقاـ . وال يخفى عمى احد ما في ىذا األ       

رغـ انو كاف قد اوجب عمى األشخاص التبميغ عف وجود أي شخص داخؿ السجف وبشكؿ غير 
قانوني أيا كاف نوع ىذا إجراءات(وقرر عقوبات لمف يحتجز شخصا بدوف سند  33قانوني)ـ
 .االحتجاز

،بحيث يتمكف مف 104إلى  93قررتو المواد   الحؽ في االستعانة بالشيود وذلؾ وفقا لما 3
دحض شيادتيـ ضده أو تأكيد براءتو و والحديث ىنا عف شيود اإلثبات والنفي، فمو أف يطمب 

، إلدالء بشيادتيـسماع شيود بعينيـ  وذلؾ بعد تكميفيـ بالحضور وقياميـ بحمؼ اليميف قبؿ ا
ذا ما كاف الشاىد عمى غير لغة المحقؽ جاز لو االس تعانة بمترجـ قانوني، بحيث يتمكف المتيـ وا 

أال يشيد ضد  المحاميمف الرد عمى  شيود اإلثبات ووفقا لما قرره القانوف كما يكوف مف حؽ 
 موكمو.

. ال يجوز استجواب المتيـ بجناية أال بعد حضور محاميو  أذا كاف لو محامى أو تعييف 4
لمحضور تحقؽ  المحاميا أف مجرد دعوه محامى لو أذا لـ يقـ ىو بتوكيؿ احدىـ ،ويبلحظ ىن

حتى يتمكف مف  المحاميىذه الضمانة وال يتوجب الحضور الفعمي  فبل يمـز المحقؽ بانتظار 
والسؤاؿ المطروح في  ،كبلـ أال أذا أذف لو المحقؽ بذلؾال لممحاميحضور االستجواب  وال يجوز 

كبلـ إطبلقا ؟ ما مصير تحقيؽ بال لممحاميىذا الخصوص ىو ما الحؿ أذا لـ يأذف المحقؽ 
 بالكبلـ في المحضر فقط. لممحاميدفاع المتيـ خاصة واف المشرع اكتفى بإثبات رفض األذف 

في أف يطمع عمى األوراؽ قبؿ  لممحاميالحؽ  الميبيومف ناحية أخرز فقد منح المشرع        
 .كافيعمى التيـ بشكؿ كامؿ  وبوقت إجراء التحقيؽ لكي يتمكف مف الرد 

.مباشره االستجواب  بشكؿ ال يمس بإرادة المتيـ وال حريتو في إبداء أقوالو وتحقيؽ دفاعو  فإذا 5
، فإذا وقع االستجواب االستجواب وكؿ ما نتج عنو باطبل تخمؼ ذلؾ ألي سبب مف األسباب كاف

ماؿ جياز تحت تأثير اإلكراه أو التيديد كاف باطبل وكذلؾ الحاؿ أذا ما وقع تحت تأثير استع
كشؼ الكذب أو مصؿ الحقيقة أو التنويـ المغنطيسي ،كذلؾ بالنسبة إلى إرىاؽ المتيـ والحرص 
عمى عدـ إراحتو بغيو الوصوؿ إلى اعترافو  وينسحب عمى ذلؾ تحميؼ المتيـ اليميف قبؿ 
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فمممتيـ الحؽ في عدـ التعرض لئلكراه المادي أو المعنوي حيث تـ  النص عمى حظر  استجوابو،
كأف  التعذيب أثناء إجراءات الدعوز بداية مف التحقيؽ ومرورا بالمحاكمة وصوال إلى التنفيذ،

يصدر منو اعترافا تعتمد عميو المحكمة في حكميا باال دانو رغـ تعرض المتيـ لمتعذيب أو 
. ولو أف يطمب ندب اج عنو في حالو االعتراؼ بالتيمةالتيديد أو الخداع كالوعد مثبل باإلفر 

 ب يقوـ بإثبات التعذيب الذي تعرض لو المتيـ.طبي
ومف ناحية أخرز يتوجب عمى المحقؽ أال يوجو لممتيـ أيا مف األسئمة ذات الطبيعة         

نما يتوجب عميو االلتزاـ بالحيدة المطمقة لكي يتمكف المتيـ مف الدفاع عف نفسو بحريو  الخادعة وا 
كاممة. وقد جعؿ المشرع الدفع ببطبلف االستجواب دفعا متعمقا بالنظاـ العاـ حرصا منو عمى 

 حقوؽ المتيـ وضماناتو األساسية خبلؿ ىذه المرحمة. حماية 

.الحؽ الكامؿ لممتيـ في الصمت بدوف أف يعنى ذلؾ اإلدانة ، فالصمت قد يكوف لعده أسباب 6
كالخوؼ مثبل أو االستسبلـ أو عدـ الفيـ  فينا ال يجوز اتخاذ أي وسيمو إلجباره عمى الكبلـ  

 وأال بطؿ االستجواب وكؿ ما نجـ عنو
فالصمت ال يعد اعترافا مف المتيـ بما نسب إليو بؿ ىو تطبيؽ صريح لحؽ كفمو لو          

القانوف  بحيث ال يتكمـ أذا رأز أف الصمت انفع لو  وىو ما قرره المشرع عندما نص عمى انو ال 
يجوز استجواب المتيـ أال أذا قبؿ ذلؾ،   باعتبار أف الكبلـ وسيمو لتحقيؽ دفاعو  ولو أف 

أدانتو بأي طريقو يراىا مناسبة ولـ ينظمو المشرع الميبى أال في مرحمو المحاكمة رغـ  يدحض
استعمالو لمصطمح استجواب ضمف النص ، واعتقد أف ىذا الحؽ يرد خبلؿ مرحمتي االستجواب 

                          مختصة لوجود ما يبرره في كبلىما.مف سمطو التحقيؽ ومف المحكمة ال

 الخاتمة   
انتيينا مف ىذا البحث الذي حاولنا فيو اإللماـ  بضمانات المتيـ في قانوف اإلجراءات         

،   وقد توصمت في ؿ  حتى مرحمو التحقيؽ االبتدائيالميبي ،بداية مف مرحمو جمع االستدال
 نتائج والتوصيات بيانيا كما يمي:نيايتو لجممو مف ال

 أوال / النتائج:

المشرع الميبي لجممو كبيره مف الضمانات التي تيدؼ لحماية حقوؽ المتيـ أال أف /رغـ أقرار 1
المبلحظ انو لـ تتوفر ىذه الحماية بشكؿ حقيقي مف ناحية التطبيؽ بالنسبة لمموكؿ بيـ تطبيؽ 

 القانوف خصوصا مع وجود عدد كبير منيـ مما تنقصو الدراية العممية والتأىيؿ.
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 اإلخبلؿكف واضحا في تحديده ليذه الضمانات وال لمجزاء المترتب عمى /أف المشرع الميبي لـ ي2 
بيا، حيث اكتفى بتقريره لمبطبلف كجزاء عمى مخالفو بعضيا ولـ يوضح الجزاء المترتب عمى 
مرتكب ىذه المخالفة خصوصا في مرحمتي جمع االستدالؿ والتحقيؽ االبتدائي لما فييا مف 

 اتصاؿ مباشر بالمتيـ .

ضمانات المتيـ قد وردت متفرقة في قانوف اإلجراءات بحيث يتطمب تطبيقيا التنقؿ بيف / أف 3
              أبوابو وفصولو لئللماـ بيا اإللماـ الكامؿ.

 ثانيا/التوصيات:

/نييب بالمشرع الميبي  أف يضع بابا ضمف قانوف اإلجراءات الجنائية الميبي يحدد فيو ضمانات 1
وز الجنائية تحديدا واضحا ال لبس فيو وال غموض يستوجب التفسير المتيـ في مراحؿ الدع

واالجتياد وبحيث يسيؿ الرجوع ألييا، وذلؾ نظرا لآلثار الميمة التي تنتجيا ىذه المرحمة عمى 
حرية وكرامو وحقوؽ المتيـ وىو اإلنساف بالدرجة األولى والذي شرع القانوف لحمايتو مف كؿ 

 الو وكرامتو.تعسؼ واعتداء عمى حياتو وم

تعديؿ قانوف اإلجراءات الجنائية الميبي ليصبح قانوف  يتماشى مع السياسات الجنائية / ضرورة 2
الحديثة وبما يبلءـ متطمبات العصر ويتبلفى فيو النقص الذي شابو ويكرس فيو ضمانات محددة 

لغاء كؿتشمؿ ضوابط حقيقية تجعؿ مف تطبيقيا ممـز بشكؿ مطمؽ سوا لممنفذ أو حتى لممت  يـ وا 
يضمف حسف سير العمؿ التحقيقي والقضائي األمر الذي ما مف شأنيا ا لمساس بيا أو تقييدىا

 .شخاص وبما يرسخ العدالة الجنائيةوبشكؿ ال يمس حقوقا األ
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 تأديب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية

 ®امييديد . امييدي محمد              د. إبراىيم عبدالكريم عطيو

 مقدمـــة
يعد التأديب ضرورة حتمية لنجاح أي عمؿ جماعي منظـ ، ألنو مف ضمف وسائؿ اإلدارة        

أف تخضع كافػػة  الفاعمػة الذي تستخدمو لتحقيؽ أىدافيا في تقويـ سموؾ الموظؼ ، لذلؾ فاألصؿ
المشػػرع في بعض الدوؿ عادًة ما طوائؼ الموظفيف العمومييف بالدولػػػة لنظاـ تأديبي موحد ، غير أف 

يقدر لبعض الوظائؼ العامة ذات الطبيعة الخاصة قواعد خاصة تحكـ ىذه الفئة مف الموظفيف 
في حالة عدـ وجود نصوص خاصة  العمومييف وال يتـ الرجوع إلى القواعد العامة لموظيفة العامة إال

 . شؤونيـفي القوانيف التي تنظـ 
 ، حيث خّص بعض الفئات مف الموظفيف بقوانيفالميبي بيػػذا األسموبأخػذ المشرع وقػد      

( مف 167خاصػػة، ومف بيف ىذه الفئات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ، حيث عّرفت المادة )
عضو ىيئة التدريس بأنو" كؿ مف يحمؿ (1) 2010( لسنة 501رقـ ) العالي التعميـ تنظيـ الئحة

د مجاالت العموـ األساسية التطبيقية ، أو اإلنسانية، ويشغؿ إحدز مؤىبًل عمميًا عاليًا في أح
البلئحة  نظمت ( مف ىذه البلئحة " ،وقد175الدرجات العممية المنصوص عمييا في المادة )

( و تنتيي عند 218المذكورة تأديب عضو ىيئة التدريس في إحدز عشرة مادة ، تبدأ مف المادة )
 (.228المادة )

  أىمية الموضوع: 
 

؛ ألف التأديب البػػد أف يتـ ىيئة التدريس أىمية خاصػػػػة يأخذ موضوع تأديب أعضاء       
اإلداري ، وأف تتخػػذ اإلجراءات بسرعػػػػػة دوف تمّيؿ حتى  وداخؿ البيئػػة التي وقػػػػع فييا الخطأ بسرعػػػػة

عمييا القياـ بواجبات وأعباء  القائميفالوظائؼ توجب عمى تحقػؽ فاعمية التأديب باعتبار ىػػػػػػػذه 
ثـ  إضافيػػػػة ، ومف ناحية أخرز فإف اإلجراءات التأديبية البد أف تبدأ بالتحقيؽ ثـ المحاكمة التأديبية،

 .فيو جممة مف الضمانات و الشروط صدور القرار التأديبي، بشرط أف تتوافر
ىيئة  خبلليا تقديـ كؿ ما ىو مفيد لعضوأيضًا ليذه الدراسة أىمية عممية نحاوؿ مف و         

التأديب،  عضو ىيئة التدريس عضوًا بالتحقيؽ، أو، سواء كاف التدريس في مجاؿ التحقيؽ والتأديب
 .محااًل إليياو أ

                                                           
 بكمية الحقوؽ جامعة طبرؽ أستاذ القانوف العاـ المساعد                    
® الوكيؿ بمحكمة اجدابيا االبتدائية 
بتاريخ  2010( لسنة 501صدرت الئحة تنظيـ التعميـ العالي بموجب قرار المجنة الشعبية العامة ) مجمس الوزراء ( رقـ )(1)

29/11/2008 . 
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ضافةو          ، فإف ما دفعنا لمكتابة في ىذا الموضوع ىو الشعور السائد لدينا بأف إلى ما تقدـ ا 
ت تمثمت في ىو ما ترتب عميو صعوبالـ يتعرض بالدراسة ليذا الموضوع، و  الباحث القانوني الميبي

رنا لمذىاب لمجيات محؿ ، مما اضطعدـ وجود مراجع فقيية، أو أحكاـ قضائية في ىذا الجانب
، و لـ يسيموا لنا اإلفادة و ـ ىو عدـ االىتماـ و عدـ الترحيبلكف ما وجدناه مف ُجميالدراسة و 

، إال أف مثؿ ىذه الصعاب لـ تنؿ مف عزائمنا جالس التأديب إلثراء البحثارات ماالطبلع عمى قر 
 .فيدة لممشتغميف بالقانوف و طبلبوفي دراسة ىذا الموضوع ، و ُكَمنا أمؿ أف تكوف ىذه الدراسة م

لكؿ ىذه االعتبارات وقع اختيارنا لدراسة موضوع تأديب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات        
العمومييف وفؽ المنيجية  محاولة مَنا إلبراز ىذا الموضوع الياـ ليذه الفئة مف الموظفيفالميبية في 

 :التالية

 : منيج البحث 
لذلؾ سوؼ نسمؾ في دراستنا  بما أف لكؿ بحث قانوني إطار منيجي منظـ يسير عميو؛         

( لسنة 501رقـ ) ىذه المنيج التحميمي والوصفي لتبياف نصوص البلئحة تنظيـ التعميـ العالي
التي اشتممت عمى األحكاـ الخاصة بتأديب أعضاء ىيئة التدريس ، وكذلؾ القواعد العامة 2010

لكماؿ والقصور في جوانب ا لتوضيح األحياففي بعض  باإلضافة لممنيج المقارف فيما لـ يرد بو نص،
 . التشريع الميبي

 : إشكالية البحث 
، فيؿ يخضع كيفية تأديب أعضاء ىيئة التدريس في معرفةتتمثؿ إشكالية ىذا البحث          

    ، أـ يخضع إلجراءات تحقيؽ لتأديبية لمقواعد العامة لمتأديبعضو التدريس المرتكب لممخالفة ا
ئيس اإلداري دور في مجاؿ التأديب؟ ؟ و ىؿ لرئيس الجامعة باعتباره الر محاكمة تأديبية خاصة بوو 

 ؟قيعيا عمى عضو ىيئة التدريسوز تو ىي العقوبات التي يجوما

 كؿ ىذه التساؤالت وغيرىا سنحاوؿ اإلجابة عنيا مف خبلؿ خطة البحث المبينة فيما يمي:

 خطة البحث: 
 

 قسـ ىذا البحث عمى النحو اآلتي:مف خبلؿ ما تقدـ ن      
 :إجراءات المسألة التأديبية -ألولالمطمب ا

 .سمطات التحقيؽ :الفرع األول
 .إجراءات التحقيؽ والتصرؼ فيو :الثانيالفرع ا

 :المحاكمة التأديبية -طمب الثاني الم
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 .تشكيؿ مجمس التأديب وسمطاتو: الفرع األول
 .الجزاءات التأديبية :الثاني الفرع

 إجراءات المسألة التأديبية: المطمب األول

التحقيؽ معو في مػف المعمـو أنو إذا ما ُنسبت لعضو ىيئػػة التدريس مخالفػػة معينة أف يتـ         
العقوبات التي تدخؿ في ، وبعد ذلؾ يحاؿ لرئيس الجامعػػة ليوقع عميػػو إحدز ىػػذه المخالفػػة
د أىـ ، ذلؾ ألف التحقيؽ يعػػف الجزاء أشػػد، أو إحالتػػو إلى مجمس التأديب إذا كااختصاصػػو

، وعميو البػػػد مف التعرؼ ذه مف القواعد العامة في التأديب، وىمانات الممنوحػػة لمعضػو المخالؼالض
، ذه السمطات سواء لرئيس الجامعػػةىػػ (1)(501عمى سمطػػات التحقيؽ و كيؼ نظمت البلئحػػة رقـ )

 :وذلؾ مف خبلؿ الفرعيف اآلتييفراءات التحقيؽ وكيفية التصرؼ فيو، أو لجنة التحقيػؽ ، ثـ نبّيف إج

 سمطات التحقيق: الفرع األول
رئيس  ، حيث تبدأ مف( سمطات التحقيؽ501البلئحة رقـ )مف (2)(221نظمت المادة )       

، ومف ثـ تمارس لجنة التحقيؽ سمطاتيا وىو ما يصدر قراره بتشكيؿ لجنة التحقيؽ الجامعة عندما
 :التاليعمى النحو  سوؼ نبينو تباعاً 

 :أواًل ــ  سمطة رئيس الجامعة
يمارس رئيس الجامعة اختصاصات الرئيس اإلداري األعمى داخؿ الجامعة ، وذلؾ بما          

 التنظيمي لمجامعات ومؤسسات التعميـ العالي بشأف الييكؿ 2008( لسنة 22خولتو البلئحة رقـ )

، حيث يتولى رئيس 15/1/2008بتاريخ الصادرة عف المجنة الشعبية العامة ) مجمس الوزراء ( 
دارة شؤونيا العممية والتعميمية واإلدارية ، كما والمالية الجامعة بموجبيا تنفيذ قرارات مجمس الجامعة وا 

 . (3)أماـ القضاء و يمثميا في صبلتيا بالغير

التدريس عمى أعضاء ىيئة باإلضافة لما سبؽ يختص رئيس الجامعة بمياـ اإلشراؼ والتوجيو       
 ، والتيي مجاؿ تأديب أعضاء ىيئة التدريس، ولذلؾ منح لرئيس الجامعة اختصاصات فبالجامعة

، ولذلؾ إذا ُنسب لعضو ىيئة التدريس بالجامعة أي إلى التحقيؽ في مقدمتيا اختصاص اإلحالة يأتي
                                                           

 ( . 222ػػ  221خبلؿ المادتيف ) وىو ما نصت عميو مف (1)
المجنة الشعبية لمجامعة وتكّوف مف أحد أمناء المجاف الشعبية  ( عمى أنو " تشكؿ لجنة التحقيؽ بقرار مف أميف221فقد نصت المادة )(2)

نقابة أعضاء ىيئة لمكميات رئيسًا و عضوي ىيئة تدريس بالجامعة ال تقؿ درجتيـ عف درجة المحاؿ عمى التحقيؽ، و بحضور مندوب عف 
ًاو ال يكوف ليما حؽ التصويت عمى قرارات المجنة، وألميف المجنة الشعبية  التدريس الجامعي، و مندوب عف المكتب القانوني بالجامعة مقرر

أثناء  لمجامعة وقؼ عضو ىيئة التدريس احتياطيًا عف العمؿ إذا استدعت مصمحة التحقيؽ ذلؾ لمدة ال تتجاوز ثبلثة أشير، وال يجوز
 الوقؼ المساس بمرتب عضو ىيئة التدريس، أو مزاياه المالية األخرز ".

 .مجامعات  ي لتنظيمالييكؿ البشأف  2008( لسنة 22( مف البلئحة رقـ )9المادة ): أنظر(3)
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ينعقد لرئيس  إخبلؿ بواجباتو الوظيفية، أو خروج عمى مقتضاىا ، فإف االختصاص باإلحالة لمتحقيؽ
سواء كاف أحد وكبلء رئيس الجامعة، أو موظؼ  ألييجوز  الجامعة وحده دوف غيره ، وبالتالي ال

، أو عميد كمية أف يمارس اختصاص اإلحالة ، كما ال يجوز لرئيس الجامعة أف يفَوض مدير إدارة
 .(1)ال تفويض إال بنص بشأف اإلحالة ألنو مف المقرر قانوناً 

ىو  -وفقًا لمقواعد العامػػة  -إليػػو أف الرئيس اإلداري )رئيس الجامعػػة (  ػدر اإلشارةومما تج       
أف المشرع في بعض األحواؿ يضع قواعد خاصػػة  ، إال(2)المعني بالتحقيؽ بنفسو مباشرًة مع المحاؿ

رئيس تى تكوف بمنأز مف أعضاء ىيئػػة التدريس بالجامعات ، ح اتجاهلمتحقيؽ وىو ما اتبعػػو 
التي تكفؿ نزاىة التحقيؽ ، وسبلمة المحاكمة  ، وىذا األمر يعد مف الضمانات األساسيةالجامعػػة

ال كاف التحقيؽ باطبًل   . (3)التأديبيػػة بأف يجرز التحقيؽ مع المحاؿ ممف أناط بو المشرع ذلؾ ، وا 
متحقيؽ مف عدميا إذا ولرئيس الجامعة سمطة تقديرية واسعة في إحالة عضو ىيئة التدريس ل       

، التغاضي عف اإلحالة إلى التحقيؽ قرر أف ظروؼ العمؿ ، أو ظروؼ عضو ىيئة التدريس تقتضي
نظرًا لخطورة اآلثار التي تترتب عمى إحالة عضو ىيئة التدريس لمتحقيؽ مف المساس بسمعتو 

حديث عف طبيعة قرار لم يقودنا، وىذا (4)األدبي بيف أقرانو وىيبتو بيف طبلبو  الوظيفية ومركزه
وبالتالي يجوز الطعف عميو باإللغاء، أـ يعتبر إجراء مف  ، ىؿ ىو قرار إداريالتحقيؽإلى  اإلحالة

 اإلجراءات التمييدية السابقة لممحاكمة التأديبية ولذا ال يجوز الطعف عميو ؟
لمتحقيؽ مجرد عمؿ الحقيقػػة أف ىناؾ جانب مف الفقػػػو قاؿ بأف القرار الصادر باإلحالة        

تمييدي وال يعد بذاتو قرارًا إداريًا يمكف الطعف عميو بدعوز اإللغاء باعتبار أف الطعف فيو يستغرؽ 
وقتًا طويبًل أكثر مما يستغرقو التحقيؽ ، وبالتالي لف يكوف ىناؾ جدوز مف الطعف ، وقد ساند ىذا 

أف صدور أوامر اإلحالة لمتحقيؽ االتجاه قضاء المحكمة اإلدارية العميا المصرية حيث قضى ب
لعضو ىيئو التدريس مف عميد الكمية يجعمو باطبًل ويبطؿ بناء عمى ذلؾ القرار التأديبي الصادر 

 . (5)عمى أساسو لعيب جوىري في اإلجراءات
أما االتجاه اآلخر فيرز أف قرار اإلحالة لمتحقيؽ ىو قرار إداري نظرًا لآلثار القانونية،        
، وليا بالغ األثر عمى عممو وتأثيرىا عمى مركز الوظيفي التي يرتبيا مف وقؼ الموظؼ عف الخطيرة

 .(6)السمعة الوظيفية لمموظؼ
                                                           

بالجامعات الخاضعة ألحكاـ القانوف إجراءات المسألة التأديبية و ضماناتيا ألعضاء ىيئة التدريس حمد ، أد. ثروت عبدالعاؿ  : أنظر  (1)
 . 60ص  ، ـ1995، دار النيضة العربية ،  1972لسنة  49رقـ 

 . 28/1/2010الصادر بتاريخ  2010( لسنة 12مف قانوف عبلقات العمؿ رقـ ) (156)لمادة طبقًا لنص ا(2)
 . 421، ص  2005، 1ط ، منشأة المعارؼ  :، اإلسكندرية  التأديبيإلغاء الجزاء د. إبراىيـ المنجى ،(3)
 . 82،ص (  ب ػػ ت) دار النيضة العربية ،  :،القاىرة  نظاـ مجالس التأديب طبيعتو ػػ ضماناتود. أحمد الموافى ، (4)
 83سابؽ ، ص  مشار إليو لدز : د. أحمد الموافي ، مرجع(5)
 . 70سابؽ، ص  د. ثروت عبدالعاؿ ، مرجع(6)
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الرأي القائؿ بأنو مف اإلجراءات التمييدية خاصًة أف اإلحالة عندنا توقؼ  أما نحف فنرجح        
في مصر حيث يترتب عمى  العضو عف العمؿ مع عدـ المساس بمرتبو بخبلؼ ما ىو معموؿ بو

، الي يكوف لو أثر كبير عمى الموظؼاإليقاؼ عف العمؿ إيقاؼ مرتب عضو ىيئة التدريس ، وبالت
ىي ما جعمت جانب مف الفقو ينادي باعتبار قرار اإلحالة قرار إداري يجوز الطعف عميو فضبًل عما و 

سبؽ فإف مف اختصاص رئيس الجامعة الوقؼ االحتياطي لعضو ىيئة التدريس المحاؿ لمتحقيؽ عف 
، أف تكوف ىناؾ أسباب جدية التخاذهالعمؿ وىو إجراء وقائي تحفظي وىو ليس عقوبة ، ولكف يجب 

( مف البلئحة بمدة ثبلثة أشير، وما يحسب 221أيضًا البد أف يكوف اإليقاؼ مؤقتًا و حددتو المادة)
ليذه المادة إنيا أكدت عمى عدـ المساس بمرتب الموظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ، وبالتالي تكوف 

المشرع في نًا ما فعؿ حققت الغاية مف اإليقاؼ ولـ تؤثر عمى المركز المالي لعضو التدريس ، وحس
 . ىذا المقاـ
رئيس الجامعة إذا رأز ضرورة إذف الوقؼ االحتياطػػػػػي ىو مف أعماؿ السمطػػػػػػة التقديرية ل       
 .ري حتى يجوز الطعف عميو باإللغاء، وال يعتبر قرار إدالذلؾ

 : السمطة المختصة بالتحقيق -انيًا ث

عمى أف رئيس الجامعة يشكؿ لجنة التحقيؽ ( 501( مف البلئحة رقـ )221نصت المادة )        
جتيـ بقرار منو و تتكوف مف عميد إحدز الكميات رئيسًا وعضوي ىيئة تدريس بالجامعة ال تقؿ در 

، ابو  أعضاء ىيئة التدريس الجامعيو بحضور عضو عف نق ،عف درجة المحاؿ عمى التحقيؽ
، ولذلؾ ال يجوز يكوف ليما حؽ التصويتررًا ، وال وأيضًا مندوب عف المكتب القانوني بالجامعة مق

، وُيعد أنو ىو الرئيس اإلداري بالجامعة لرئيس الجامعة أف يجرز التحقيؽ بمعرفتو عمى الرغـ مف
، ولعؿ السبب في منح الرئيس اإلداري سمطة التحقيؽي الذيىذا نص خاص والخاص يقيد العاـ 
ًا لمرئيس اإلداري ، وتحصينتيـ مف ناحيةلطمأنينة الموظؼ المالتحقيؽ مف لجنة خاصة بو مدعاة 

 وبذلؾ نخمص، رئيس الجامعة توقيع بعض العقوبات، باعتبار أف مف صبلحيات مف ناحية أخرز
، ما يؤدز إلى بطبلف إلدانة ، وىذا ُمخؿ بمبدأ الحيدةإلى عدـ جواز الجمع بيف سمطتي االتياـ وا

 القرار لعيب في اإلجراءات . 
والميبػي عمى ضرورة التشكيؿ الصحيح لمجنػػػػػػػػة التحقيػػػػػؽ  المصري ضػاء اإلداريوقد أكػػد الق      

ورتب عمى ذلؾ بطبلف التحقيؽ وبطبلف القرار التأديبي الصادر بناء عميو ، وال يجوز تصحيح ىذا 
 التي أف القاعدة السابقة مف القواعد اآلمرة آخر تصدره سمطة أخرز ، باعتبار إجراء البطبلف بأي
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 األحكاـ الخاصة بالتأديب يجب تفسيرىا تفسيرًا ضيقاً  أف يجوز الخروج عمييا ، فضبًل عف ال 

 . (1)، أو القياس عمييابالتالي ال يجوز التوسع فيياو 
عندما وّفر  إليو أف تشكيؿ مجمس التحقيؽ قد وّفؽ فيو المشرع الميبي أيضا ما يجب اإلشارة       

نس أعضاء التدريس حتى يستأ حيث ألـز المشرع حضور عضو عف نقابة، ضمانات كافية لممتيـ
أحواؿ  ، وكذلؾ حضور ممثؿ عف النقابة يؤكد متابعة النقابةالمتيـ بوجود ضمانات بالتحقيؽ

أساسية  ، إلى جانب حضور عضو عف المكتب القانوني يعد ضمانةأعضائيا عند التحقيؽ معيـ
، وىو ما يعد لعضويف وال يجوز ليما حؽ التصويتف اولعؿ ما يؤكد صحة قولنا ىو حضور ىذي

 توفير أكبر ضمانات لممتيـ أثناء التحقيؽ معو . 
ف كنا       أكثر مف أعضاء التدريس بكمية  ، أوالتحقيؽ عضوأف يكوف في تشكيؿ لجنة  نرز وا 
 ارىـ أصحاب اختصاص في ىذا المجاؿ.باعتب الحقوؽ
أعضاء لجنة التحقيؽ البد أف تكوف درجتيـ مساوية لممحاؿ إلى عمى أف  أيضًا يجب التأكيد      

 التحقيؽ، أو تعموه ، ولكف الدرجة المقصودة ىؿ الدرجة الوظيفية، أـ العممية ؟
أف الدرجة المقصودة ىي الدرجة العممية وليست الوظيفية ألف النص الخاص يقيد  نعتقد       

، ولذلؾ إذا كاف ا لمحاؿ إلى التحقيؽ أستاذ مساعد فبل بد أف تكوف لجنة النص العاـ كما ىو معمـو
 .التحقيؽ درجتيـ العممية ال تقؿ عف ىذه الدرجة  وال يعتد بالنظر إلى الدرجة الوظيفية

: إذا كّمؼ رئيس الجامعة لجنة تحقيؽ وىو في ىذا السياؽ وثّمة سؤاؿ آخر يطرح نفسو       
 ، فماذا يترتب عمى ذلؾ ؟تحقيؽأقؿ مف المحاؿ إلى ال وكانت درجات أعضائيا

 تأديبية أف يترتب عمى ذلؾ بطبلف التحقيؽ وبطبلف ما يترتب عميو مف إجراءات األصؿ       
 أف المحكمة أخرز، كما ىو الحاؿ في مخالفة تشكيؿ لجنة التحقيؽ مف أعضاء ىيئة التدريس، إال

إذا صدر عف أعضاء أقؿ درجة  بمصر عمى الرغـ مف تسميميا ببطبلف التحقيؽاإلدارية العميا 
في حالة ما إذا تـ التحقيؽ مف قبؿ مجمس التأديب  أنيا أجازت عممية مف المحاؿ إلى التحقيؽ ؛ بيد

ف مجمس بكؿ عناصره مف سماع شيادة الشيود و معاينة مكاف الواقعة ، ولذلؾ إذا لـ يتـ التحقيؽ م
معة العقوبات التي تدخؿ في اختصاصو بدوف وّقع رئيس الجا إذا، أيضًا التأديب فينا يكوف باطبلً 

 .(2)تشكيؿ مجمس تأديب يقع باطبًل ألنو لـ يتـ تصحيح عوار لجنة التحقيؽ
عضو التدريس المحاؿ إلى التحقيؽ ال توجد درجة  أخيرًا فرضية لو أف وما نوّد اإلشارة إليو       

 اتشكؿ لو لجنة تحقيؽ وخاصًة لدين كيؼ :، فالسؤاؿ ىناثمة لو في الجامعة التي يعمؿ بياعممية مما

                                                           
 .72،ص  1999دار النيضة العربية ، :، القاىرة  النظاـ التأديبي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات،  السنوسيمحمد  صبريد. :نظر أ(1)
 (2005 – 2004 لمسنوات اإلداري القضاء) العميا المحكمة أحكاـ مجموعةؽ  47/  103رقـ  أدارزحكـ المحكمة العميا الميبية طعف  -  

 . 108، ص  2007 ، 1 ،ط الميبية العميا بالمحكمة الفني المكتبأعداد 
 84ص ، د. ثروت عبدالعاؿ ، مرجع سابؽ  (2)
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( مف الئحة تنظيـ 221جامعات حديثة ال توجد بيا درجات عمميو كثيرة ؟ ىنا لو ُطبؽ نص المادة )
 يعد تحقيؽ أقؿ منو درجو عممية ، وىذاالتعميـ العالي فيضطر رئيس الجامعة إلى تشكيؿ لجنة 

العاـ يؤخذ عمى عمومو ما ألف النص جاء عاـ ، و ، اـ ىذا النص ويترتب عميو البطبلفمخالفًا ألحك
 .لـ يخصص

بوضع نص يواجو ىذه المسائؿ، كأف ينص عمى االستعانة بأعضاء  لذلؾ نطالب المشرع        
تدريس مف جامعة أخرز يكوف لدييا نفس درجة المحاؿ لمتحقيؽ ، حتى يتحقؽ الشرط المتعمؽ 

مجمس التأديب يمكف االستعانة فيو بأعضاء مف مؤسسة أف  ، وخاصةً في الدرجة العممية بالمماثمة
 عالي كما سوؼ يأتي بيانو الحقًا.التعميـ ال

 :إجراءات التحقيق والتصرف فيو لفرع الثانيا
رقـ  مف البلئحة(1)(222سوؼ نتعرؼ عمى إجراءات التحقيؽ في ضوء أحكاـ المادة)        

 :، كيؼ تتصرؼ فيو عمى النحو اآلتي(، وأيضًا نبّيف عندما تفرغ لجنة التحقيؽ مف تحقيقيا 501)

 :إجراءات التحقيق-أواًل 
، فيو إجراء ا اإلدارة ألجؿ الكشؼ عف الحقيقةعمى الرغـ مف أف التحقيؽ وسيمة تستخدمي       
نما يميد لمرحمة أخرزف غايةليس  طورة عمى فقد يرتب بعض اآلثار ذات الخ، ومع ذلؾ ي ذاتو ؛ وا 

، لذلؾ تتطمب توفير قدر مف الضمانات لتحقيؽ االطمئناف لمموظؼ حتى الحياة الوظيفية لمموظؼ
 .  (2)تكوف لو الفرصة لمدفاع عف نفسو مما ىو موجو إليو

 استخبلص و سنحاول، ( إجراءات التحقيؽ222جب المادة )( بمو 501وقد نظمت البلئحة )       
، إلى جانب األحكاـ العامة المقررة في ضماناتو في ضوء أحكاـ ىذه المادةقواعد التحقيؽ اإلداري و 
 : اآلتيىذا الشأف عمى النحو 

إعبلف عضو ىيئة التدريس بالتحقيؽ وذلؾ قبؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ مثولو أماميا، وذلؾ  -1
ذا تخ ، وعمى العميد إببلغو كتابياً لكميةتاب االستدعاء بمكتب عميد ابإيداع ك مؼ عضو وا 
ذا تخمؼ بعد ذلؾ يجوز لمجنة التحقيؽإعادة إعبلنو يجب التدريس أف تباشر أعماليا رغـ ، وا 

                                                           
عبلنوعمى لجنة التحقيؽ استدعاء عضو ىيئة التدريس و ( مف الئحة تنظيـ التعميـ العالي أنو" 222)نصت المادة (1) مف  أياـقبؿ ثبلثة  ا 

، ببلغ عضو ىيئة التدريس كتابيًا إالكمية  أميفالمجنة الشعبية لمكمية و عمى  أميفكتاب االستدعاء بمكتب  بإيداعوذلؾ  أمامياتاريخ مثولو 
ذاالتحقيؽ توجب إعادة إعبلنو تخمؼ عضو ىيئة التدريس عف حضور جمسة إذاو  الثاني جاز لمجنة االكتفاء  اإلعبلفتخمؼ بعد ىذا  ، وا 

االتياـ و استبلـ وثائؽ  في أدلةو مناقشتو  أقوالووسماع  الموجية إليو بالوثائؽ و الشيود وعمى المجنة مواجية المحاؿ عمى التحقيؽ بالتيـ
ميف المجنة الشعبية لمجامعة تقديـ تقريرىا مفصبًل أل ػػػػبعد الفراغ مف ميمتيا  ػػػوعمى المجنة ػ باألغمبيةلجنة التحقيؽ  فيدفاعو وتتخذ القرارات 

 .  " اع عضو ىيئة التدريس وجو دفأج ادر إ بلصة ما دار مف مناقشات وخُ متضمنًا 
، ـ1997، العربيدار الفكر  :رةػػػػػػالقاى  ،الميبيالقانوف  فيالوظيفة العامة  فيالنظرية العامة لمتأديب ، القاضيد. نصر الديف مصباح (2)
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يجب أف تتوفر لممحاؿ إلى ،  ويعتبر اإلعبلف بالحضور مف الضمانات الجوىرية التي عدـ حضوره
لسنو  12البلئحة التنفيذية لقانوف عبلقات العمؿ رقـ  ( مف151، وقد ُنص عمييا بالمادة )التحقيؽ
 . ـ المنسوبة إليو وبتاريخ التحقيؽبإببلغ الموظؼ بالتي 2010

اليا مف خبلؿ توجيو التيـ لممتيـ، وتمنحػػػػو حؽ بعد إعبلف المتيػػـ تباشر لجنػػػػة التحقيؽ أعم - 2
، وبالتالي و التأديبيػػة، أت سواء الجنائيػػػػػةيع المحاكما، وىذا الحؽ مكفػػػوؿ في جمالدفاع عف نفسو

إليػػػو وتكفؿ لو  يحؽ لممتيـ مف االطبلع عمى األوراؽ وبكافة الظروؼ التي تحيط بالتيمة المنسوبػػػة
، و ىي بذلؾ توفر ضمانات الدفاع وكفالة في مقدمة مقومات التحقيؽ ، وىذه تأتيحؽ الرد عمييا

 . االطمئناف لدز الموظؼ المتيـ 

سجبلت اإلدارية حتى لو حتى تقوـ لجنة التحقيؽ بمياميا يجوز ليا االطبلع عمى األوراؽ وال- 3
التي تستند إلييا لجنة  ، وتعتبر ىذه األوراؽ، أو المستندات ىيأىـ وسائؿ اإلثباتكانت سرية

 االنتقاؿ إلىأو  ،المستندات حتى يتـ االطبلع عمييا، ويجوز لمجنة االنتقاؿ إلى مكاف ىذه التحقيؽ
، ممؼ التحقيؽ إذا رأز ضرورة لذلؾ ىذه المستندات إلى ، ويجوز لمجنة التحقيؽ ضـمحؿ الواقعة

، وىذا ىو اإلجراء المتبع ى أف يوقع عمييا لمطابقتيا لؤلصؿكما يجوز لو تصوير ىذه المستندات عم
 في العادة .

، ود سواء مف تمقاء نفسياالو مف الشيكما يجوز لمجنة التحقيؽ استدعاء مف ترز أىمية أقو         
 ، باعتبار شيادة الشيود مف وسائؿ اإلثبات، أو النفياًء عمى طمب مف يجرز التحقيؽ معوأو بن

 . ليا ُتكَوف لجنة التحقيؽ عقيدتياالتي مف خبل
إذا انتيت لجنة التحقيؽ مف االطبلع عمى األوراؽ والمستندات وسماع أقواؿ الشيود وترتب  - 4

عمى ذلؾ نسبة مخالفو محددة إلى عضو ىيئة التدريس ، فينا تباشر لجنة التحقيؽ استجواب عضو 
مف األوراؽ ومناقشتو في ىذه األدلة وتحقيؽ أوجو  اتضحتالتدريس وذلؾ فيما ثبت ضده مف أدلة 

 اعو . دف
وبذلؾ فاالستجواب يعني مواجية عضو ىيئو التدريس المحاؿ لمتحقيؽ بما ىو منسوب إليو       

نفيًا  ، أوالقائمة ضده إثباتاً  األدلة في ، ثـ مناقشتو تفصيبلً فات ، ومطالبتو بإبداء رأيو فييامف مخال
 .كمحاولة لمكشؼ عف الحقيقة

بالغة حيث يساىـ في الكشؼ عف حقيقة المخالفة  وبيذا المعنى فاالستجواب لو أىميو       
المرتكبة، كما أنو يمّكف المحاؿ إلى التحقيؽ فرصة الدفاع عف نفسو مف خبلؿ تفنيده األدلة 

 إلى اقتناع لجنة التحقيؽ بسبلمة ، األمر الذي يؤدي أحياناً لشبيات التي تحوـ حولو ودحضو لياوا
 . قيؽا يدفعيا إلى األمر بحفظ التحمم أقوالو
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، ىؿ يعتبر ىذه أماـ لجنة التحقيؽ بأقوالو ولكف ما الحؿ لو رفض المحاؿ إلى التحقيؽ اإلدالء      
 مخالفة ويعاقب عمييا القانوف ؟ 

: "إف سكوت المتيـ عف إبداء دفاعو في اإلدارية العميا بقوليا أجابت عمى ذلؾ المحكمة       
 المسؤولية كؿ بذاتو مخالفة إدارية، أو ذنبًا إداريًا مستوجبفي التحقيؽ ال يش المخالفة المنسوبة إليو

أف المتيـ في ىذه الحالة يعد قد فوت عمى نفسو  األمر التأديبية، أو العقاب التأديبي، وكؿ ما في
في  بأقوالو المخالفة المنسوبة إليو...... وال محؿ إلجباره كمتيـ عمى اإلدالء إبداء دفاعو في فرصة

 . (1)التحقيؽ " 
، فبل يجوز الضغط عمى المحاؿ إلى تتوفر في االستجواب بعض الضماناتكما يجب أف        

 ، أو إكراه مادي، أو أدبي .شكؿ مف األشكاؿ سواء في صورة وعدالتحقيؽ بأي 
 :التصرف في التحقيق -ثانيًا 

، وىذا ما يس الجامعةـ تقريرىا مكتوبًا لرئبعد فراغ لجنة التحقيؽ مف مياميا عمييا أف تقد         
، وتعد الكتابة أيضًا مف الضمانات التعميـ العالي ( مف الئحة تنظيـ222يستفاد مف نص المادة )

الجوىرية التي يترتب عمى إغفاليا البطبلف حتى  اإلجراءاتاليامة في التحقيؽ اإلداري، وتعتبر مف 
 .المقررة لمصمحة المتيـ اإلجراءاتولو لـ يرد نص بذلؾ ألنو مف 

تكييؼ و  يؽ مف خبلؿ الوقائع التي وردت بو،ويجب أف يتضمف التقرير المكتوب ممخص نتيجة التحق
، و بعػػد ذلؾ لرئيس الجامعة كما ذلؾ عمى نصػػػػػوص القانػػػػػوف ىذه الوقائع ورأيو فييا مستندًا في

، أو جنة التحقيؽ حفػػػػظ التقريػػػػرقريػػر لأنو " بعد اطبلعو عمى ت ( مف البلئحة223نصت المادة )
، و يجوز ألميػػػف المجنػة صبلحياتو، أو تشكيؿ مجمس تأديب إيقاع إحدز العقوبات التي تدخؿ ضمف

الشعبيػػة لمجامعػػػة وقػػػػػؼ عضو ىيئػػػػػة التدريس احتياطيػًا عف العمػػػؿ إذا تطمب ذلػػػؾ المصمحة العامة 
 مزاياه ".و أ عبلواتو الواقعة دوف المساس بمرتب المعني، أو في إلى حيف الفصؿ

 :الشأف تتخذ إحدز الصور اآلتيةومف ىذا النص يتضح لنا أف سمطة رئيس الجامعة في ىذا    

 :حفظ التحقيق - 1
ويكوف ذلؾ بعد إطبلع رئيس الجامعة عمى تقرير لجنة التحقيؽ المرفوع إليو ويرز أف       

، سواء لعدـ وقوعيا منػو، ػس ال تستوجػػب مساءلتو تأديبياً المنسوبة إلى عضػػو ىيئة التدريػػالمخالفػػػػة 
أو وقوعيا دوف معرفة فاعميا ، أو لعدـ كفاية األدلة ، أو لعدـ أىميتيا ، أو غيرىا مف األمور التي 

 .(2)يرز معيا رئيس الجامعة حفظ التحقيؽ
                                                           

 148، ص  مرجع سابق ، عبدالعاؿثروت : مشار إليو لدز  1988يونيو  25 فيالعميا المصرية الصادرة  اإلداريةحكـ المحكمة  (1)
ص ،  2014، دار النيضة العربية : ، القاىرة  اإلداريميارات التحقيؽ ،  الدسوقيابراىيـ محمد د. : لممزيد حوؿ ىذا الموضوع يراجع (2)

 . وما يمييا 125
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 :توقيع جزاء تأديبي - 2
ىذه الحالة إذا رأز رئيس الجامعة أف المخالفة المرتكبة توجب توقيع جزاء تأديبي مما ففي         

( مف 240( مف البلئحة ، وىو ما عالجتو المادة )223يدخػػػػؿ في اختصاصو ولـ تحددىا المادة )
ػػػػػػذه إلى قانوف عبلقات العمؿ و الئحتو التنفيذية فيما لـ يرد بو نص بيػ (باإلحالة501رقـ ) البلئحة

 األولى منيػا الفقػرة ( يمنح في161نص المادة ) وجدنا البلئحة ، وبالرجوع إلى قانوف عبلقات العمؿ
المختص توقيع عقوبة الموـ ، أو اإلنذار، أو الخصـ مف المرتب لمدة ال تتجاوز ثبلثيف يومًا  لؤلميف

 السنة وبما ال تزيد عمى عشرة أياـ في المرة الواحدة .  في
عقوبة أدبية  ىي، و اإلنذار مف ىذا النص أنو يجوز لرئيس الجامعة توقيع عقوبة يفيـ و      

وتعتبر أخؼ العقوبات التي يمكف أف توقع عمى عضو ىيئة التدريس و القصد منيا تبصيره بالخطػػػػػػأ 
 .في دائرة المحظورات وقع منو وتحذيره مف العودة إليو وعدـ وقوعو الذي

الموـ فيو استيجاف واستنكار السمػػػػوؾ الػذي انتيجو عضػػو ىيئة التدريس بالمخالفة أما         
ف  األدبيػة أيضاً  عبلنية، وىي ُتعػػد مف العقوبات ، أوالمكمؼ بيا وتوبيخو عمييا سراً  لمواجبات وا 

 .                                                                (1)كانت أقصى مف عقوبة اإلنذار
 أف يوقع عقوبة الخصـ مف المرتب لمدة ال تزيد عف ثبلثيف يوماً  أيضًا يجوز لرئيس الجامعة      

 في السنة و عمى أال تزيد عمى عشرة أياـ في المرة الواحدة .

 :اإلحالة إلى مجمس التأديب - 3
يمجأ رئيس الجامعة إلى اإلحالة لمجمس التأديب إذا رأز أف المخالفة التي وقعت مف عضو       

ىيئة التدريس تتطمب توقيع عقوبة ليست مف العقوبات التي تدخؿ في اختصاصو ، لذلؾ يصدر 
، عمى أنو المحاكمة التأديبية إجراءاتقرار اإلحالة لمجمس تأديب وىو مف يختص بعد ذلؾ بإتماـ 

لرئيس الجامعة وقؼ عضو ىيئة التدريس عف العمؿ احتياطيًا إذا تطمبت ذلؾ المصمحة يجوز 
 العامة حتى الفصؿ في الواقعة بشرط عدـ المساس بمرتب المعنى ، أو عبلواتو ، أو مزاياه .

 .تحقيؽ ننتقؿ إلى دراسة التأديبوبعد االنتياء مف تبياف أعماؿ ال

 :المحاكمة التأديبية المطمب الثاني
ب لجنة التحقيؽ مف أعماليا مع عضو ىيئة التدريس وتوصي بإحالتو لمتأدي تنتيي بعد أف        

جمس التأديب مف ، حيث يصدر قرارًا بتشكيؿ ميمةىي المرحمة المتبدأ مرحمة المحاكمة التأديبية، و 
ماىي ( تشكيؿ مجمس التأديب، و 501لبلئحة )، ولذا سوؼ نبّيف كيؼ نّظمت اقبؿ مجمس الجامعة

في فرع أوؿ ، ثـ نتعرض لمجزاءات التي  سمطات المجمس التي يستطيع مف خبلليا ممارسة ميامو
                                                           

 . 93، مرجع سابؽ ، ص  السنوسيمحمد  صبريد. (1)
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يممؾ مجمس التأديب توقيعيا عمى عضو ىيئة التدريس في حالة اإلدانة مع بياف بعض القواعد 
النحو ؿ الفرع الثاني عمى ( مف خبل501العامة المتعمقة بالتأديب والتي لـ تذكرىا البلئحة رقـ )

 :اآلتي

 :تشكيل مجمس التأديب وسمطاتو الفرع األول
، و ما ىي سمطات المجمس الفرع كيفية تشكيؿ مجمس التأديب سوؼ نوضح مف خبلؿ ىذا        

التأديبية ، ثـ نبّيف الضمانات التي يجب أف يوفرىا المجمس في  التي يمارسيا لبلضطبلع بميامو
 :التأديب عمى النحو اآلتي إلىلمحاؿ المحاكمة التأديبية لعضو التدريس ا

 اواًل ــ تشكيل مجمس التأديب :

( عمى أنو " يشكؿ بقرار مف المجنة الشعبية 501( مف البلئحة رقـ )224نصت المادة )      
 لمجامعة مجمس تأديب يكوف عمى النحو التالي :

 أحد أمناء المجاف الشعبية بالكميات              رئيسػػػاً  - 1
 أحد أعضاء ىيئة تدريس مف إحدز كميات القانوف    عضواً  - 2
 أحد أعضاء ىيئة تدريس مف الجامعة ، أو مؤسسة التعميـ العالي عضواً - 3
 أحد أعضاء النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس               عضواً  - 4
 مقػػرراً  أحد أعضاء مكتب الشؤوف القانونية بالجامعة ، أو مؤسسة التعميـ العالي - 5

، ىيئة التدريس المحاؿ إلى المجمس عمى أْف ال تقؿ درجة أعضاء المجنة عف درجة عضو        
 وال يجوز لمف اشترؾ في لجنة التحقيؽ أف يكوف عضوًا بمجمس التأديب ". 

المادة فإف رئيس الجامعة إذا رأز أف يشكؿ مجمس تأديب لعضو في ضوء أحكاـ ىذه و          
جمس التأديب مف قبؿ التدريس المحاؿ إليو فينا عميو أف يقدمو لمجمس الجامعة حتى يتـ تشكيؿ م

أف صياغة ىذه المادة كانت موفقو في جعؿ مجمس الجامعة ىو مف يشكؿ  و نعتقد، مجمس الجامعة
 . ي مف الضمانات الميمة في التأديب، و ىقدر مف الحيدة، وىذا يوفر أكبر مجمس التأديب

كما يعد ىذا التشكيؿ مف الشكميات الجوىرية ، وبالتالي يجب عمى مجمس الجامعة التقيد بو         
ال كاف التشكيؿ باطبًل وتبطؿ معو كافة متعمقة ، ألػف القواعد الإجراءات المحكمة التي تمت أمامو وا 

في ىذا ية لحسف سير المحاكمات التأديبية، و ، تمثؿ ضمانات جوىر التأديبيةبتشكيؿ المجالس 
المعنى تقوؿ المحكمة العميا الميبية: "إف القواعد المتعمقة بتشكيؿ المجالس التأديبية تعتبر مف النظاـ 

 ، وأيوىو حسف سير المحاكمات التأديبيةروعي فيو الصالح العاـ  جوىري العاـ ألنيا تتعمؽ بإجراء
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إخبلؿ بيا يترتب عميو بطبلف تشكيؿ تمؾ المجالس وكافة ما يصدر عنيا مف قرارات ، ولو لـ يرد 
 . (1)بذلؾ نص خاص في القانوف ... " 

( أف يكوف رئيس 224كما نصت عميو المادة ) أما فيما يتعمؽ بأعضاء مجمس التأديب         
 تكوف درجتو الذيـ اختيار أحد العمداء ، وبالتالي يتالكميات بالجامعة المجمس ىو أحد عمػػداء

، أما العضو الثاني بمجمس التأديب البد أف يكوف أحد قؿ عف درجػػة المحاؿ إلى التأديبت العمميػة ال
أعضػػاء التدريس بكميات القانوف ، وىذا العضو ميـ بحكـ طبيعة تخصصو فيو يوازف بيف العنصر 

بكافو جوانب المحاكمة  القانوف يكوف لديو إلماـ، فيو بحكـ أنو مف رجاؿ واإلداري القضائي
، أو القانوف ( سواء مف داخؿ الجامعة ، كذلؾ يفيـ مف نص المادة بعبارة )مف إحدز كمياتالتأديبية

، أو ال توجد درجو عممية مماثمة وجد كميات قانوف في بعض الجامعاتأحيانًا ال ت خارجيا ألنو
 .انوف التي بالجامعةداخؿ كمية القلمعضو المحاؿ لمتأديب 

ف ُكّنا         بمحكمة  أف يضاؼ إلى مجمس التأديب أحد مستشاري دائرة القضاء اإلداري نفضؿ وا 
وافر ، عندما يمثؿ أماـ مجمس تتبح شبو قضائي، وفيو طمأنة لممتيـاالستئناؼ في تشكيمو حتى يص

فيكوف مف أحد أعضاء التدريس أما العضو الثالث في مجمس التأديب  .بو أكبر الضمانات التأديبية
مس الجامعة سواء مف داخؿ ىذا العضو يتـ اختياره مف مججامعة، أو مؤسسة التعميـ العالي، و بال

، أو مف مؤسسة التعميـ العالي، و ىذا األمر متروؾ لسمطة مجمس الجامعة في اختيار ىذا الجامعة
جمس مف نقابة أعضاء ىيئة لمالعضو ، كذلؾ نصت البلئحة عمى ضرورة أف يكوف أحد أعضاء ا

، فتمثيميا في مجمس التأديب يعتبر مف الضمانات التدريس، وىي معنية بأعضاء التدريس وشؤونيـ
 التأديب. يستأنس العضو المحاؿ لمتأديب لحيدة ونزاىة مجمس اليامة في التأديب حتى

، أو مف ب الجامعةالقانونية سواء مف مكت وأخيرًا البد أف يحضر أحد أعضاء الشؤوف        
معة في االختيار مف داخؿ الجامعة، مؤسسة التعميـ العالي، و أيضًا ىنا األمر لسمطة مجمس الجا

 .لمكتب القانوني ىو المقرر لممجمس، ويكوف عضو اأومف خارجيا
عف أف ال تقؿ درجة أعضاء المجنة  ( بعد ذكر أعضاء المجمس224وقد اشترطت المادة )        

، وأكدت عمى أف مف شارؾ في لجنة التحقيؽ ال يكوف عضو المحاؿ إلى المجمس درجة العضو
بمجمس التأديب ، وأيضًا ىذه ضمانة ميمة في التأديب لمفصؿ بيف سمطتي االتياـ و التأديب لكف 
يجب اإلشارة إلى أف المادة حددت خمسة أعضاء ولـ تحدد مف ليـ حؽ التصويت عمى قرارات 

                                                           
د. نصر الديف  لدز :و ػػػػمشار إلي، ـ 21/4/1985ة ػػػػػؽ ، جمس 30( لسنة 26)ـ ػػػػػػرق يف إدار ػػطع ة ،ػػا الميبيػػة العميػػػػـ المحكمػػحك(1)

 - 2010( لسنة 12( مف البلئحة التنفيذية لقانوف عبلقات العمؿ رقـ )147يضًا نصت المادة )ػػػػأ 734مرجع سابؽ ، ص القاضي 
ال يكوف انعقاد " نو أب - 30/12/2010بتاريخ  2010( لسنة 595الوزراء( رقـ ) الصادرة بموجب قرار المجنة الشعبية العامة )مجمس

التدريس  ىيئة حد أعضاء مجمس تأديب أعضاءألذؾ فإف غياب  و "حضره الرئيس و جميع األعضاء ...  إال إذاصحيحًا  التأديبمجمس 
 . "  يصدر عنو مف قرارات ابطبلف تشكيمو وبطبلف م ز إلىدؤ ي
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جنة التحقيؽ عندما استبعدت عضو النقابة وعضو المكتب القانوني مف حؽ المجمس كما فعمت في ل
ـ حؽ األولى ليس لي :قيؽ، وىذا السكوت يحتمؿ فرضيتيفالتصويت عمى قرارات لجنة التح

مبيـ أف يس ، ألنو لو أرادحؽ التصويت ، أما الثانية و ىيأنو يثبت ليـالتصويت أسوة بمجنة التحقيؽ
 . األقرب لمصواب ، ونرز أف الفرضية الثانية ىيصراحةىذا الحؽ لنص عمى ذلؾ 

 :مطات مجمس التأديبس -ثانياً 
يبدأ مجمس التأديب مباشرة أعمالو بعد تشكيمو مف مجمػػػػػس الجامعػػػػة التي تتخمميا العديد         

وصواًل التي تبػػػدأ مػػف إعبلف المتيـ ػة، و تتطمبيا المحاكمػة التأديبي والضمانات التي اإلجراءاتمػػػف 
        ىي ما سوؼ نوجزىا فػػػػػي فقػػػػػػرات حسب ما تـ إيرادىػػا في الموادإلصدار الحكـ التأديبي، و 

 .(227ػػ  226ػػ  225)

 ــ إعالن المتيم : 1
رئيس بدخوؿ الدعوز في حوزة المحكمة التأديبية المختصة ) مجمس التأديب ( يعمف         

جمسة المجمس عضو ىيئة التدريس بالتيـ الموجو إليو وبصورة مف تقرير لجنة التحقيؽ ، وذلؾ قبؿ ال
قرينة  اإليداع، ويعد ىذا ع ىذا اإلعبلف بمكتب عميد الكمية، ويتـ إيداالمحددة بأسبوعيف عمى األقؿ

يطمب مف رئيس ، ولعضو ىيئة التدريس المحاؿ إلى التأديب أف عمى عمـ عضو ىيئة التدريس
، ولو التي يعينيا رئيس مجمس التأديب ألياـ مجمس التأديب االطبلع عمى أي بيانات خاصة بو في

 .(1)أف يطالب بأي صور ، أو وثائؽ ليا عبلقة بدعوز االتياـ
بعد ذلؾ عمى مجمس الػتأديب أف يعمف عضو ىيئة التدريس كتابًة قبؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ       
إيداع اإلعبلف عمى أف يحدد اإلعبلف مكاف و زماف انعقاد المجمس ، ويتـ ذلػػػػػػؾ ب ،أمامومثولو 

ذا لـ يحضر يجب بمكتب عميد الكمية ، ويجب عمى عميد الكمية إعبلف عضو التدريس كتابيًا ، وا 
 . .(2)الثاني قرينة عمى عممو باستدعائو لممجمس اإلعبلف إعادة إعبلنو، ويعد

، فإف إعبلف المتيـ بتاريخ المحاكمة التأديبيػػة ومكانيا يعػػد مف اإلجراءات ػؽوفقًا لما سب      
العميا في أحد ، وىو ما أكدت عميو المحكمػػػػػة تب عمى عدـ مراعاتيا بطبلف الحكـالجوىريػة التي يتر 
التيمة ، بما يتضمنػػػو مف وصؼ تيـ قبؿ الجمسة المحددة لمحاكمتو: " إف إعبلف المأحكاميػػػا بقوليا

، إنما إجراء جوىري يترتب تقرر لمحاكمتو عنيا تأديبياً  الذيو تاريخ ارتكابيا وتحديد الزماف والمكاف 
 .(3)عمى عدـ مراعاتو البطبلف ... " 

                                                           
 العالي .( مف الئحة تنظيـ التعميـ 225المادة ) (1)
 . 2010( لسنة 501تنظيـ التعميـ العالي رقـ) ( مف الئحة226المادة )(2)
و مكتبة الفضيؿ دار  بنغازي:     ،  اإلداريالقضاء  فيد. عمر السيوز ، الوجيز : ؽ مشار إليو لدز  12/  11رقـ  يطعف إدار  (3)
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، ألنو مف المواعيد التنظيمية التي ف عمى عدـ مراعاة ميعاد اإلعبلفىذا وال يترتب البطبل     
الفصؿ في الدعوز ، والتي لـ ينص القانوف عمى جزاء عمى تيدؼ الى حث المحكمة عمى سرعة 

 ..(1)مخالفتيا

 سرية مجمس التأديب : - 2
، أف تكوف جمسات مجمس التأديب سرية( عمى 501( مف البلئحة رقـ )226نصت المادة )        

بمعنى أف ال يسمح لمجميور حضور جمسات المحاكمة التأديبية ، ويقتصر الحضور عمى الموظؼ 
المتيـ ، أو وكيمو ، أو الشيود ، ولعؿ الحكمة مف جعؿ المحاكمة سرية ىو الحفاظ عمى مشاعر 

، ة تحافظ عمى مظير الوظيفة العامة، أيضًا السريعودتو لممارسة عممو مف جديد الموظؼ في حاؿ
 .(2)وخاصًة أف السرية ال تخؿ بالضمانات التأديبية

 ممارسة حقوق الدفاع : - 3
بالحضور الشخصي لجمسات  أي حؽ المتيـ الدفاع عف نفسو بطريؽ األصالةمف          

بداء أوجو دفاعو ، وذلؾ حتى ال تتخذ ضده إجراءات ، ولو حؽ درء التيـ عف نفسوالمحاكمة بنفسو وا 
: " ... ولعضو ئحة تنظيـ التعميـ العالي بقوليا( مف ال226، وىو ما أكدت عميو المادة )غيبتو في

 .ب الحضور بشخصو أماـ المجمس ...المحاؿ لمجمس التأديىيئة التدريس 
( مف 226وىو ما ذكرتو المادة ) وأيضًا يحؽ لممتيـ أف يبدي أوجو دفاعو كتابًة، أو شفاى        

أف يقدـ  ، أو كتابًة " و األصؿشفاىوالئحة تنظيـ التعميـ عندما صّرحت : " ولو أف يقدـ دفاعو 
 .عمى أف يثبت في محضر الجمسة اىوشفيضًا يجوز تقديـ دفاعو ، ولكف أالمتيـ دفاعو كتابة

، ويعد ىذا األمر عانة بمحامي ليتولى الدفاع عنوفضبًل عما سبؽ فإف المتيـ يجوز لو االست        
: " كما ( بقوليا226ما نصت عميو المادة )، وىو الجوىرية في المحاكمة التأديبية مف الضمانات

في ضماف سبلمة اإلجراءات  لمدفاع عنو " وتتمثؿ أىمية االستعانة بمحامييجوز لو اختيار محامي 
 . الوعود بالبراءة مف مجمس التأديبوعدـ استعماؿ وسائؿ غير مشروعة ضد المتيـ ك

ة حضور ( مف البلئحة السابقة عمى ضرور 226ولتوفير أكبر ضماف لممتيـ أكدت المادة )        
يابيًا بعد التأكد مف امتنع عف الحضور جاز الحكـ عميو غ ف إفْ ، ولكالمتيـ أماـ مجمس التأديب

 . صحة إعبلنو

                                                                                                                                                                      

 . 256،ص 2013، 1لمنشر و التوزيع ، ط 
 .217، ص  1999،  3لمبحوث والدراسات، ط  القومي،المركز  الميبيالقانوف  أعماؿ اإلدارة فيالرقابة عمى د. عبداهلل محمد الحرارز ، (1)
أكاديمية ،  (منشورة غير)، رسالة ماجستير ،  المقارف الميبيالقانوف  فيإجراءات تأديب الموظؼ العاـ ، عاشور محمد ميمود صالح (2)

 . 196ص ، 2010ربيع ،  الدراسات العميا فرع بنغازي
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، أو اإلدانة عمى عضو ىيئة التدريس لتأديب ال يستطيع الحكـ بالبراءةأخيرًا فإف مجمس ا        
بما ، و مواجية المتيـ لتأديبية مف دراسة نتائج التحقيؽالمحاكمة ا إجراءاتالمتيـ إال بعد استفاء كؿ 

، كذلؾ عمى مجمس التأديب وزف األدلة  ات، و تمكينو مف الدفاع عف نفسونسب إليو مف اتيام
، عمى أف ال يتجاوز مجمس التي تبنى عمييا األحكاـ باعتبارىا مف وسائؿ اإلثبات ومناقشة الشيود

دي إلى (، وىذه المدة تنظيمية ال تؤ 227التأديب مدة شيريف مف تاريخ تشكيمو كما نصت المادة )
المحاكمة  ، فيي الغرض منيا حث المجمس عمى السرعة في إجراءفتياالبطبلف في حالة مخال

ذا انتيى المجمػػػػػس مػػػػػػػػف إجراءات المحاكالتأديبية ، فإذا تراءز لو مة وجػػػػػب عميو إصػػػػدار حكمو، وا 
، أما لمتيػػػػػػػػـ قضى ببراءة المتيـا، أو لـ تثبت نسبتيا إلى المنسوبة لمعضو لـ تقـ أصبلً المخالفة  أف

اذا أثبت المجمس إدانة المتيـ فينا توقع عميو أحدز العقوبات المنصوص عمييا لكف تظؿ مجرد 
 .لـ يتـ اعتمادىا مف مجمس الجامعةتوصيو 
( قالت 501)( مف البلئحة رقـ 240ومما تجدر اإلشارة إليػػػػو في ىػػػػػػػػذا المقػػػػػػػاـ اف المادة )       

عمى عضو ىيئة التدريس في كؿ ما لـ يرد  2010( لسنة 12بسرياف قانوف عبلقات العمؿ رقـ )
بشأنو نص في ىذه البلئحة ، وبالتالي وجب اإلشارة إلى بعض األمور التي تدخؿ ضمف سمطات 

 :لـ تذكر في المواد السابقة و ىي مجمس التأديب ، ولكف
(، 156أكػػد قانػػػػػوف عبلقات العمػػؿ عمى أف يكػػػػوف قرار التأديب مسببػػػػػػًا بمػػػػػوجب المػػػػػػػػػادة ) – 1

، التي نبنى عمييا القرار التأديبيويقصد بالتسبيب بياف الوقائع المادية واألسانيد والحجج القانونية 
 .(1)طبلف القرار التأديبيويعد التسبيب ضمانة جوىرية ىامة يترتب عمى مخالفتيا ب

، حيث تسقط ف العمؿ ىو سقوط الدعوز بالتقادـالتي نظميا قانو  أيضًا مف القواعد العامة - 2
، وتكوف المدة خمس سنوات بالنسبة ثبلث سنوات مف يـو وقوع المخالفةالدعوز التأديبية بانقضاء 

 .(2)لممخالفة المالية

 تمحى العقوبة التي توقع عمى عضو ىيئة التدريس بانقضاء المػػدة المحددة لكػػػػػػػػؿ عقوبػػػػػة، - 3
، وترفع العقوبة مف ممؼ خدمة رىا كأف لـ تكف بالنسبة لممستقبؿويترتب عمى محو العقوبة اعتبا

 .(3)الموظؼ

                                                           
،  الميبيالقانوف  فيالمسئولية التأديبية لمموظؼ العاـ عف المخالفة المالية ،  يد. خميفة سالـ الجيم: لممزيد حوؿ ىذا الموضوع يراجع (1)

 . 338، ص  1997،  بنغازيمنشورات جامعة  بنغازي:
 . العمؿ( مف قانوف عبلقات 164المادة )(2)
 . ( مف قانوف عبلقات العمؿ166نظر المادة )أ (3)
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لتوفير أكبر قدر مف ( أحكاـ خاصة بتأديب أعضاء ىيئة التدريس وذلؾ 501حددت البلئحة ) - 4
 اإلداري، لكف ما يمكف مبلحظتو أف ىذا التنظيـ لـ يشمؿ الرئيس الضمانات ليذه الفئة مف الموظفيف

لمجامعة ) رئيس الجامعة (، ألنو عادًة ىو مف يباشر إجراءات تشكيؿ لجاف التحقيؽ وتوقيع بعض 
تقديـ شكوز ضد رئيس  و تـالعقوبات في بعض األحواؿ كما مر بنا ، ولكف الحاؿ يختمؼ ل

نما (1)، فينا ال توجد قواعد خاصة بتأديب رئيس الجامعة عمى غرار المشرع المصري الجامعة ، وا 
أف يخضع  نطالب لذلكيعد قصور تشريعي، وىذا في تقديرنا ، يخضع لمقواعد العامة في التأديب

أف تـ إنشاء المجمس  ، وخاصًة بعدديب خاصة عمى غرار أعضاء التدريسرئيس الجامعة لقواعد تأ
، فنرجو أف الصادر عف مجمس الوزراء 2012سنة ( ل95األعمى لمتعميـ العالي بموجب قرار رقـ )

يضاؼ الختصاصات ىذا المجمس تأديب رؤساء الجامعات ، خاصًة أف المجمس األعمى يتكوف مف 
ئات ذات العبلقة ؤساء الييوزير التعميـ العالي رئيسًا لو وعضوية وكبلء وزارة التعميـ العالي وبعض ر 

 .بالتعميـ العالي، ورؤساء الجامعات

 :الجزاءات التأديبية الثاني الفرع
اىا مناسبة مع حجـ الفعؿ يممؾ مجمس التأديب سمطػػة تقديريػػػػة في توقيع العقوبػة التي ير         
 اإلحالة مف الموجود في، وىو في ذلؾ ال يتقيد بالوصؼ ذلؾ وفؽ تكييفو القانوني لموقائع، و المرتكب

وىنا  ,(2)، ولكف ال يكوف قرار مجمس التأديب نيائيًا إال بعد اعتماده مف رئيػػػػػس الجامعةلجنة التحقيؽ
 البد مف توضيح ما يقصد بالنيائية ؟              

، فيناؾ جانب قاؿ أف النيائية يقصد بيا القرار ضاء حوؿ معنى النيائيةاختمؼ الفقو والق       
، بينما رأز جانب آخر أف المقصود بالنيائية استنفاذ جميع الطعوف ال يجوز الرجوع فيو الذي

، بينما ذىب جانب آخر لمقوؿ بأف النيائية ىيأف القرار (3)القضائية عدا اإللغاء والتظمـ عمى القرار
، فضبًل الرئيس حتى يصبح قاببًل لمتنفيذ يا التصديؽ عميو مفاستنفذ جميع مراحؿ إصداره ومف ضمن

 عف ذلؾ فيناؾ مف يقوؿ بأف النيائية في قرارات مجالس التأديب تجعمو بمنأز عف التظمـ اإلداري،
، ىػػػػػػػذا القػػػػػػوؿ يتطابؽ مع ما أوردتو المادة ووفقًا لوجية نظرىـ(4)ويقتصر فقط بالطعف عميو باإللغاء

                                                           
لمجامعات بناًء عمى عرض رئيسو لجنة ثبلثية  األعمىيشكؿ المجمس  "(المعدلة مف قانوف الجامعات المصرية بأف 109نصت المادة )(1)

لمجامعات ... وال يجوز  األعمىنوابيـ أو أميف المجمس  أوحد رؤساء الجامعات أالوقائع المنسوبة الى  فيمف بيف أعضائو لمتحقيؽ 
حضور جمسة المجمس عند نظر موضوعو ، ويعرض رئيس المجمس نتيجة التحقيؽ عمى السمطة المختصة بالتعييف التخاذ  أمرهلممعروض 

 بشأنو " .ما تراه 
 . (501( مف البلئحة )227المادة )(2)
، الثاني صادر،الجزء دار مطابع،  الحقوؽ كمية – الميبية الجامعة منشورات،  الميبي اإلداري القانوف،  العريـ عبدالعزيز خالد.  د(3)

 . 981ص  ،ـ1971
 . 368،مرجع سابؽ ، ص  يد. خميفة سالـ الجيم(4)
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: " ال يجوز الطعف في قرارات مجالس ( بقوليا501رقـ ) مف الئحة تنظيـ العميـ العالي( 227)
 .المختصة " التأديب إال أماـ المحكمة

نما المقصود بالنيائية ىي قابميو القرار لمتنفيذ ألنو ال يصبح بصحة ذلك نحن فال نرى أما       ، وا 
، ولذلؾ فإف ما يصدر عف مجمس الرئاسية ) مجمس الجامعة ( عميو ال بعد مصادقة السمطةنيائيا 

يستقيـ  الذيالتدريس ىي توصية وال تصبح نافذة إال بعد اعتمادىا، وىذا ىو التفسير  تأديب أعضاء
ىو  اإلداري، ولعؿ سبب ذىاب جانب مف الفقو الميبي إلى القوؿ بعدـ التظمـ عمى القرار مع النص

توجد بو محاكـ تأديبية بجوار مجالس التأديب وتمارس نفس  الذيي تأثره بالنظاـ المصر 
ينص عمى الطعف عمى قرارات مجالس التأديب أماـ المحكمة  االختصاص ما جعؿ المشرع المصري

ولذلؾ ال يجوز التظمـ عمييا الف التظمـ ال  ،ة، وبالتالي جعميا أحكاـ قضائيةالعميا المصري اإلدارية
 .(1)ارييرد إال عمى قرار إد

عمى أف "  اإلداري( مف قانوف القضػػػػػاء 5في ليبيا فقد نصت المادة )ي أما النظاـ التشريع        
في الطعػػػػػوف التي ترفػػع عمى القرارات النيائيػػة الصػادرة عف جيات اإلداري تفصػػؿ دائرة القضاء 
أف ما يصدر عف المجاف اإلداريػػة ذات قضائػػػػي ... "، وىػػػذا النص يوضػػح  إداريػػة ذات اختصاص

، وىػػػػو ما يؤكػػد األخػػذ بالمعيار الشكمي في تمييػػػػػػز ضائػػػي ىػػػػي قرارات إداريػػػةاالختصاص الق
نيا سواء ، أو التظمـ اإلداري ملطعف عمييا باإللغاء أماـ القضاء، وبالتالي يجوز ااإلداريالقػػػػػرار 

 .د نص يقوؿ بعدـ التظمـ بشكؿ صريحلعدـ وجو  (2)، أو الجية الرئاسيةاأماـ الجية المصدرة لي
قد أجاز التظمـ (3)ـ1972( لسنة 68و لعؿ ما يعزز ما نقوؿ أف قانوف حرس الجمارؾ رقـ )      

 .     مارؾ باعتبار أنيا قرارات إداريةعمى قرارات مجالس التأديب الخاصة بحرس الج
مجمس التأديب ىي قرارات إدارية وتخضع لمقواعد العامة في التشريع أف قرارات  ولذلؾ نرز      
يمنع التظمـ مف  التي ُتجيز التظمـ االختياري مف القرار اإلداري، ولـ نجد نصًا بشكؿ واضح الميبي

التظمـ عمى قرارات إلى القوؿ بعػػػدـ جواز  (4)، رغـ ذىاب بعض الفقػػػػػػػو والقضاءالقرار التأديبي
ضوعي الذز يعّوؿ تقديرنا ىذا القوؿ ال يستقيػػػػػػـ إال إذا أخذنا بالمعيػار المو  ، و فيلتأديبمجالس ا

 .                                                                                           عمى طبيعة العمؿ

                                                           
 . 56ص ، د. أحمد الموافى ، مرجع سابؽلتفاصيؿ أنظر : لممزيد مف ا(1)
 . ـ1971لسنة  (88)رقـ  اإلداري( مف قانوف القضاء 9ػػ  8المواد ): نظر أ(2)
 إببلغومف تاريخ  أياـيتظمـ لممدير العاـ مف قرار التصديؽ ، وذلؾ خبلؿ عشرة  أفلممحكوـ عميو  :" ( حيث تقوؿ2( فقرة )85المادة )(3)

 " .يخفؼ العقوبة  يرفض التظمـ أو يأمر بإعادة المحاكمة أو أفبالقرار ، ولممدير العاـ إما 
،  يد. خميفة الجيم ، وما بعدىا 490ص ، ، مرجع سابؽ القاضيد. نصر الديف  : لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع يراجع(4)

 . وما بعدىا 364ص ، مرجع سابؽ
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التأديب عمى أعضاء التدريس فقد أما فيما يتعمؽ بالعقوبات التي يجوز توقيعيا مف مجمس       
 :( عمى الجزاءات التالية501ئحة )( مف البل220نصت المادة )

 .ف الموـ شفويًا واإلنذار مكتوباً ، أو اإلنذار، ويكو الموـ -أ 
السنة الواحدة، وال يجوز أف يجاوز الخصـ  الخصـ مف المرتب مدة ال تزيد عمى الشيريف في -ب 

 .، أو التنازؿ عنو قانوناً الحجز المرتب شيريًا بعد الربع الجائز تنفيذًا ليذه العقوبة ربع
 .قية لمدة ال تزيد عمى ثبلث سنواتالحرماف مف التر  -جــ 
 خفض الدرجة العممية ، أو المالية ، أو كبلىما. -ه 
       .                                                                     العزؿ مف الوظيفة -و 

نذار ولـ سمطات رئيس الجامعة في اختصاصو بتوقيع عقوبة المـو و اإل وقد تحدثنا عمى      
، ولذلؾ سػػوؼ نتحػػدث عػػػف العقوبات التي يجػػػػػوز توقيعيا مػػف المجمس نتحدث عف سمطتو بالخصـ

 . تي الموـ واإلنذار منعًا لمتكرارباستثناء عقوب

 : الخصم من المرتب - 1
تتجاوز الثبلثيف يومًا في  ىنا يجب التفرقة بيف العقوبة التي يوقعيا رئيس الجامعة  فيي الو          

، أما العقوبة التي يوقعيا مجمس التأديب فيي ال تزيد ، عف عشرة أياـ في المرة الواحدة، وأيضاً السنة
مرتب المرتب ربع ال، عمى أف ال يتجاوز الخصـ مف شيريف في السنة الواحدة كحد أقصىعف ال

، وىو ما يعني التأكيد عمى محافظة الموظؼ عمى نصؼ مرتبو فقط، بعد الربع الجائز الحجز عميو
، والمقصود بالمرتب ىو يستطيع التغمب عمى تكاليؼ الحياةكحد أدنى ال يجوز المساس بو حتى 

لتفسير الضيؽ لمنصوص ، أو المكافأة وفقًا لقاعدة اساسي أي بدوف العبلوات والبدالتالمرتب األ
العقابية ، أيضًا أف المرتب الذز يوقع عميو الخصـ ىو المرتب عند توقيع العقوبة ، وليس المرتب 

 عند ارتكاب المخالفة.

 :الحرمان من العالوة السنوية- 2
وفقًا لمرأي الغالب ىو سقوط حؽ الموظؼ في اقتضاء العبلوة التي يستحقيا خبلؿ اثنى          

 .(1)ًا وال يستحقيا اال عند استحقاقيا السنوي التالي عشر شير 

 :الحرمان من الترقية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات - 3
بمعنى تؤجؿ الترقية في حالة استحقاؽ عضو ىيئة التدريس ليا لممدة التي يقررىا الحكـ         

بشرط أف ال تزيد عف ثبلث سنوات ،وىذه المدة لف يجري احتسابيا إال مف التاريخ الذز كاف مقررًا 
                                                           

 . 256، مرجع سابؽ ، ص  صالح محمد ميمود(1)
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ار فيو ترقية عضو ىيئة التدريس، وىو تاريخ موافقة المجمس عمى الترقية ) التعييف ( و إصدار قر 
 ، و في ىذه الحالة يتـ إرجاء نفاذ قرار التعييف حتى تنقضي المدة المحددة .(1)بذلؾ

 , أو كالىما :خفض الدرجة العممية, أو المالية - 4
، وبالتالي يجوز خفض الدرجة ولكف المادة ذكرت أف الدرجات العممية متفاوتة مف المعموـ        

 ، أـ لعدة درجات ؟واحدة دد الخفض المقصود ىؿ لدرجةالخفض ولـ تح
المقصود ىو لدرجة واحدة فقط ، وذلؾ وفؽ التفسير الضيؽ لمقاعدة  الخفض فنعتقد أ       

 . التأديب أف يوقع العقوبتيف معاً  كما يجوز لمجمس ،ينطبؽ عمى الدرجة المالية أيضاً  العقابية وىو ما

 العزل من الوظيفة : - 5
يقاعيا عمى عضو ىيئة مف أشػػػد العقوبات التأديبية التي يجوز إتعتبػػر عقوبػػة العزؿ         

بموجب نص  2010لسنة ( 12ىي ذات العقوبة المقررة في قانوف عبلقات العمؿ رقـ )، و التدريس
إذا كاف العزؿ مف الوظيفة  ، وىذا النص يثير المبس و الغموض ألنو لـ يحدد عما(160المادة )

 .ش و المكافأة، أو بعضيامف المعا يترتب عميو الحرماف
كوف العزؿ ، فقد يبد أف يكوف فيو تدرج في العقوبةأف العزؿ مف الوظيفة ال الحقيقة نحف نرز       

، مع الحرماف مف كؿ، أو بعض المعاش، أو المكافأة، أو ، أو المكافأةمع حفظ الحؽ في المعاش
 .(2)وىو ما نصت عميو قوانيف الخدمة المدنية الميبية القديمة 

وبعد بياف الجزاءات التي يمكف توقيعيا عمى عضو ىيئة التدريس البد مف اإلشارة إلى القواعد 
 :مجمس التأديب في توقيع الجزاءات العامة التي تحكـ

ضرورة تقيد مجمس التأديب بتوقيع العقوبات المنصوص عمييا في القانوف وال يجوز لو توقيع -أ 
: " ولما كاف مف ما قضت بو المحكمة العميا بقوليا، وىو ميياة مف غير العقوبات المنصوص ععقوب
أف العقوبة التي تـ توقيعيا عمى المطعوف ضده ليست مف العقوبات الواردة عمى سبيؿ  الجمي

 .(3)الحصر ... فإنو ال مناص مف القوؿ بعدـ شرعيتيا "

بات و اف أي إخبلؿ بواج ،بؿ عادًة ُتّذكر عمى سبيؿ المثاؿاف الجريمة التأديبية غير مقننو -ب 
تتدرج مف  كما الحظناىا ، وفي المقابؿ تحدد الجزاءات التأديبية و ىيالوظيفة يعتبر جريمة تأديبية

 ، ولذلؾ ال تنطبؽ قاعدة ال جريمػة وال عقوبػػػة إال بنص الموجودة في القانوف الجنائيالموـ إلى العزؿ

                                                           
 بشأف تنظيـ التعميـ العالي . 2010لسنة  (501)رقـ ( مف البلئحة 185المادة )(1)
 (50ـ المادة)1964( لسنة 19)وقانوف الخدمة المدنية رقـ ، ( 55ـ المادة ) 1956(لسنة 36)قانوف الخدمة المدنية رقـ : نظر أ(2)
 . 383، مرجع سابؽ ، ص  يد. خميفة سالـ الجيم(3)
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، ولذلؾ فمجالس التأديب لدييا سمطػػة تقديرية في توقيع المقابمػػة ليػػػػػاعقوبػػػػػػة ألنو يحدد الجريمػػة وال
العقوبة التي تراىا مناسبة لمخطأ التأديبي، وال تخضع ىذه السمطة لرقابة القضػػػاء ولكف إذا أساء 
مجمس التأديب ىذه السمطة بأف وقع عقوبة قاسية عمى ذنب صغير وىو ما يعرؼ بالغمو في تقدير 

التأديبي غير مشروع ويخضع بالتالي لرقابة القضاء، وىو ما أكدتو  مما يجعؿ اإلجراء الجزاء
: " ما كاف قضاء ىذه المحكمة قد جرز عمى تقدير يا الميبية في أحد أحكاميا قائموالمحكمة العم
ا بما تقديري لمسمطة التأديبية يراعى في تقديرىا جسامة المخالفة واآلثار المترتبة عميي العقوبة أمر

أف مناط مشروعية ىذه  ، إالي حدود العقوبات المقررة قانوناً يكوف فيو زجر لمموظؼ وعظة لغيره ف
إلى عدـ المبلئمة  السمطة شأنيا كشأف أي سمطة تقديرية أخرز أال يشوب استعماليا غمو يؤدي

قانوف والحكمة الظاىرة بيف درجة خطورة الذنب اإلداري وبيف نوع الجزاء ومقداره بما يخالؼ روح ال
لمشروعية إلى نطاؽ التي توخاىا المشرع مف العقاب التأديبي، فيخرج بذلؾ تقدير العقوبة مف نطاؽ ا

 .(1)، ومف ثـ يخضع لرقابة القضاء اإلداري ... " عدـ المشروعية
 ػػػػػػػػة التدريسبوفاة عضو ىيئ أف الدعػػػػػػػػػوز التأديبية تنقضي وفي الختاـ البػػػػػد مف اإلشارة إلى       

، وىذا ال يؤثر عمى الدعاوز الجنائية، أو المدنية ي حاؿ تـ قبوليا مف مجمس الجامعةأو استقالتو ف
 .(2)الناشئة عمى ذات الواقعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 بالمحكمة الفني المكتب عف تصدر فصمية دورية، مجمة المحكمة العميا، 1986/  6/  22جمسة  ، ؽ (31( لسنة )49رقـ ) يطعف إدار (1)

 .34،ص  4ػػ  3، ع  24س ، 1964 عاـ منذ بطرابمس العميا
 . (501( مف البلئحة )228المادة )(2)
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 :الخاتمــــة
درسنا مف خبلؿ تأديب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الميبية كيؼ يمارس رئيس الجامعة         

، ثـ لتحقيؽ التي تباشر إجراء التحقيؽاختصاصاتو في الدعوز التأديبية التي تبدأ بتشكيؿ لجنة ا
توقيع إحدز العقوبات المختص  يممؾ حفظ األوراؽ، أو الذيإحالة تحقيقيا إلى رئيس الجامعة ، 

ا تتناسب مع فعؿ التي يراى، أو إحالػػػة األمر إلى مجمس التأديب ليقوـ ىذا األخير بتوقيع العقوبة بيا
 :جممة مف النتائج والتوصيات أىميا، وقد خمصنا إلى المتيـ

 :  أواًل ـــ النتائج

ذا ما تـ إغفاؿ توقيع العقوبة عمى الموظؼ المتيـأوجب القانوف إجراء تحقيؽ إداري قبؿ  - 1 ، وا 
التحقيؽ يوصـ التحقيؽ بالبطبلف، لكف امتناع المتيـ عف الحضور ال يحوؿ دوف  ىذه الضمانة
 إجراءات المسألة التأديبية . والسير في

إف اإلحالة إلى مجمس التأديب تتـ عف طريؽ مجمس الجامعة ، وبذلؾ يمارس مجمس التأديب - 2
، ومف ثـ اختيار ما يناسبيا مف جزاء وفؽ السمطة التقديرية صاتو في تكييؼ الجرائـ التأديبيةاختصا

 لو بشروط عدـ إساءة استعماؿ السمطة .    

 :  ثانيًا ـــ التوصيات

نوصػػي عند تشكيؿ لجاف التحقيػػػؽ ومجالس التأديب أف يكػػػوف عدد ممثميف كمية الحقوؽ وافرًا  – 1
 .ت القضائية في مجالس التأديبلييئا، أو أكثر مف ابيذه المجاف، أو االستعانة بعضو

في آلية خاصة عمى غرار تأديب  نناشد المشرع بالتدخؿ لتنظيـ تأديب رئيس الجامعة ووكبلئو – 2
 .دـ خضوعو لمقواعد العامة لمتأديبأعضاء التدريس وع
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 جيود األمم المتحدة في مكافحة اإلرىاب
 د. عمي حسن ابوبكر

حاولت الدوؿ مف خبلؿ المنظمات الدولية أف تضع حدًا لئلرىاب، وقطعت في ذلؾ شوطًا       
ىذه الظاىرة المحيرة، مما يحتـ أف تكوف المواجية بعيدًا، ولكف ىذه الجيود وقفت عاجزة أماـ 

، وأف يتـ ذلؾ عبر إشراؼ المنظومة الدولية. وقد جيود الوطنية والدوليةشاممة ، تتضافر فييا ال
ميثاؽ المنظمة قاـ الباحث بالتطرؽ لدور المنظمة الدولية في مطمبيف، األوؿ: ويبحث في دور 

 دور أجيزة المنظمة في مكافحة اإلرىاب. : ويبحث فيواآلخر .في مكافحة اإلرىاب
د األمـ المتحدة لمحاربة : ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى جيو اليدؼ والمشكمة البحثية      

، وانتياًء باإلجراءات والتدابير المتخذة مف األجيزة الرئيسية اإلرىاب، ابتداًء مف نصوص ميثاقيا
، ىؿ لؤلمـ المتحدة دور في مكافحة ؿ مؤداهى مشكمة بحثية ، تطرح سؤافييا . ليجيب عم

اإلرىاب ؟ وما حجـ وشكؿ ذلؾ الدور ؟ وىؿ ذلؾ الدور لصيؽ بنشأتيا األولى، أي بميثاقيا ؟ أـ 
أألمر الذي  ، وأجيزتيا الرئيسة عمى وجو الخصوص؟الفضؿ في ذلؾ إلى عمميا المؤسسي أف

 رتيا عمى التصدي ليذه الظاىرة.، وقدبالدور المستقبمي لؤلمـ المتحدة يمكف أف ينبئنا

 المطمب األول 
 ميثاق المنظمة ومكافحة إرىاب الدولة 

، وظيرت ىذه النوايا ة األمـ تقنيف الظاىرة اإلرىابيةحاوؿ المجتمع الدولي منذ عيد عصب      
، تضمف الي فإنو عند قياـ األمـ المتحدة. وبالتوالتي لـ تدخؿ حيز النفاذ 0937ة في اتفاقي

الميثاؽ بعض النصوص التي رؤي أنيا تحد مف الظاىرة اإلرىابية باعتبار أف جؿ اإلرىاب في 
، أف ميثاؽ األمـ ير أف ما ينبغي اإلشارة إليو ىنا. غذلؾ الوقت موجو مف دولة إلى أخرز

، ةيمكف أف نطمؽ عميو إرىاب الدول ، غير أنو عالج ماة بشكؿ عاـ لـ يتطرؽ إلى اإلرىابالمتحد
ضرورة التسوية وذلؾ عندما تضمف نصوص تطبيقيو تحـر استخداـ القوة في العبلقات الدولية، و 

 .التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ، وكذلؾ منع السممية لممنازعات
 

 

 

                                                           
 جامعة بنغازي ػػ الواحات 
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 الفرع األول
 مبدأ منع استخدام القوة

ديباجة الميثاؽ ) نحف ويبلحظ أف مصطمح الحرب لـ يرد في ميثاؽ األمـ المتحدة إاّل في       
، اؿ المقبمة مف ويبلت الحروب ...(شعوب األمـ المتحدة ، وقد ألينا عمي أنفسنا أف ننقذ األجي

قفرة أكبر  ، لكف الميثاؽ أراد أف يحقؽلـ يرد نص يحـر الحرب بشكؿ قطعي كما أف الميثاؽ
لى الصورة األدنى مف ، وصوال إلتالي وكأف الميثاؽ قد حـر الحرب، وبابتحريـ استخداـ القوة

( )يمنع عمى أعضاء الييئة جميعا في 4فقرة  7الحرب في استعماؿ القوة . حيث نصت المادة )
، ضد سبلمة األراضي أو االستقبلؿ الدولية التيديد باستعماؿ القوة، أو استخداميا عبلقاتيـ

 السياسي ألي دولة أو عمى أي وجية أخرز ال يتفؽ ومقاصد األمـ المتحدة (.
: الدفاع الشرعي عف ف ىماووفقًا لنص الميثاؽ ال يمكف الخروج عمى ىذا المبدأ إال وفقًا الستثناءي

، أو استخداـ القوة العسكرية في إطار نظاـ )األمف الجماعي( ( مف الميثاؽ50فس وفقًا لممادة )الن
 بمقتضى الفصؿ السابع مف الميثاؽ .

اءيف الوارديف في الميثاؽ وأعماؿ العدواف، وكذلؾ ونظرًا لبلرتباط الوثيؽ بيف االستثن     
األعماؿ التي تخؿ باألمف والسمـ الدولييف كاف لزامًا عمى المنظمة الدولية أف تضع تعريفًا محددًا 

 لمعدواف وىو ما لـ يحتويو الميثاؽ .
 عاـ : قامت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة منذ (0974قًا لتعريؼ األمـ المتحدة )العدواف وف

بمحاولة وضع تعريؼ محدد لمعدواف، واستخداـ القوة غير المشروع، وبعد قرابة الربع  0951
كؿ ، أي بمعنى أنو يحمؿ مكنت مف وضع تعريؼ بتوافؽ اآلراءت 0974قرف ، وفي العاـ 

 . حيث نصت المادة األولى مف تعريؼ العدواف عمى أف تناقضات أعضاء المجتمع الدولي
اـ القوة المسمحة مف قبؿ دولة ما ضد سيادة دولة أخرز، أو ضد سبلمتيا العدواف ىو استخد)

المتحدة وفقًا اإلقميمية أو استقبلليا السياسي، أو بأية صورة أخرز تتنافى مع ميثاؽ األمـ 
 .لنص ىذا التعريؼ (

 ( 0974أركاف العدواف وفقًا لتعريؼ األمـ المتحدة) والذي ، : يتضح مف خبلؿ تعريؼ العدواف
  -:لمعدواف ثبلثة أركاف أساسية وىي ، عمى أنو0974قرتو الجمعية العامة أ
:  يحدد التعريؼ بشكؿ ال لبس فيو استخداـ المسمحة أو التيديد باستخداميا استخداـ القوة -0

، دولة أخرز ، وبالتاليالقوة، حيث يشير إلى استخداـ القوة المسمحة مف دولة ما ضد سيادة 
ومف صور  .أنواع القوة األخرز، مف اقتصادية وسياسية وغيرىا يؼ يستبعد كؿفإف التعر 
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ف تعريؼ العدواف عمى سبيؿ العدواف المسمح المباشر التي وردت في المادة الثالثة م
  -:المثاؿ

، كذلؾ كؿ يا بواسطة قوات مسمحة لدولة أخرزغزو إقميـ دولة أو اليجوـ عمى أراضي -
 .ذلؾ الغزو أو اليجوـ ة يترتب عمىاحتبلؿ عسكري ولو بصفة مؤقت

قصؼ إقميـ دولة بواسطة القوات المسمحة لدولة أخرز، أو استخداـ القوات المسمحة  -
ة الغزو في مفيوـ القانوف لدولة ضد إقميـ دولة أخرز، حتى إذا لـ يصؿ األمر إلى مرحم

 .الدولي

بالحصار ، أو ما يسمى واسطة القوات البحرية لدولة أخرزحصار مواني وشواطئ دولة ب -
 البحري.

أو  ، أو ضد األسطوؿ التجاري،لقوات البرية والبحرية أو الجويةاليجوـ المسمح ضد ا -
 ضد الطيراف المدني لدولة أخرز.

 استخداـ الدولة لقواتيا العسكرية المتواجدة في إقميـ دولة أخرز، أي القواعد العسكرية -
لنصوص االتفاؽ المبـر بيف ، أو بموافقتيا ولكف بالمخالفة دوف موافقة دولة المقر

الدولتيف، خاصة فيما يتعمؽ بمدة بقاء تمؾ القوات في إقميـ الدولة المضيفة، أو ما يتعمؽ 
 بالمياـ المكمفة بيا.

يعتبر مف قبيؿ العدواف المسمح المباشر، إرساؿ عصابات أو جماعات مسمحة أو قوات  -
ولة أخرز بأعماؿ ىي مف نظامية أو مرتزقة مف قبؿ دولة ما أو باسميا تقوـ ضد د

اشتراؾ أو  ،يث تعادؿ األعماؿ المذكورة أعبلهأعماؿ القوة المسمحة تكوف مف الخطورة بح
 .(1)الدولة بدور ممموس في ذلؾ 

استخداـ القوة المسمحة أو التيديد باستخداميا في العبلقات الدولية ىذا الركف الثاني لمعدواف  -7
، أو القياـ بانقبلب أىمية، أو لقمع اضطرابات داخمية يعني أف استخداـ القوة في إطار حرب

عسكري ضد حكومة قائمة، ال يدخؿ في نطاؽ المنع، أي ال يعتبر عدوانًا أو عمبًل غير 
مشروع، حيث أف ىذه األعماؿ تدخؿ في صميـ االختصاص الداخمي لمدوؿ وفقًا لنص 

نع المنظمة الدولية والدوؿ ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة فإف ىذا النص يم7فقرة  7المادة )
 .ألعماؿ محصورة في النطاؽ الداخمياألعضاء فييا مف التدخؿ إذا بقيت ىذه ا

                                                           
. سمعاف بطرس فرج اهلل، جدلية القوة والقانوف في العبلقات الدولية المعاصرة، مكتبة الشروؽ الدولية، الطبعة األولى ، القاىرة ، أ.د1

 .  94 -71، ص 2008
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: أف يكوف استخداـ القوة أو التيديد باستخداميا ) ضد سبلمة اليدؼ مف استخداـ القوة -3
، أو عمى أية وجو آخر ال يتفؽ ومقاصد األمـ بلؿ السياسي ألية دولةاألراضي أو االستق

 لمتحدة (.ا
: أف اىتمامات واضعي ميثاؽ األمـ المتحدة قد انصرفت إلى تحريـ الصورة وخبلصة القوؿ 

بشكؿ مباشر أو  –، وىي استخداـ القوة المسمحة تخداـ القوة في العبلقات الدوليةالتقميدية الس
، وقد أصبح ىذا التحريـ أصبًل عامًا مف أصوؿ القانوف عبر الحدود الدولية –غير مباشر

الدولي المعاصر تمتـز بو جميع الدوؿ دوف استثناء حتى تمؾ الدوؿ التي ال تتمتع بعضوية 
( ليس التزامًا  4فقرة  7(. فالحظر الوارد في نص المادة )6فقرة  7األمـ المتحدة )المادة 

ؿ )األعماؿ التشريعية( التي ترتب أثارا قانونية إزاء تعاىديًا بالمفيوـ الضيؽ ، ولكنو مف قبي
 .(1)جميع الدوؿ 

 
 الفرع الثاني

 مبدأ فض المنازعات بالطرق السممية

إف مبدأ التسوية السممية لممنازعات، الذي يقضي بأف تمتـز جميع الدوؿ بفض منازعاتيا        
ما مبدآف مترادفاف مف عدـ االعتداء، فيبالطرؽ السممية دوف غيرىا، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ 

، وبالتالي أ إلى القوة في عبلقاتيا الدولية، فإذا كاف مف المحظور عمى الدوؿ أف تمجبعض الوجوه
في تسوية المنازعات التي تثور  فيما بينيا ، فإنو يترتب عمى ذلؾ أف الوسائؿ الوحيدة التي تتاح 

ال . كذلؾ يعني مبدأ التسوية السممية لممنازعات أنو ةبيؿ ىي الوسيمة السمميأماميا في ىذا الس
ويتضح مف ذلؾ أف مبدأ عدـ االعتداء يتسع معناه  حؿ ىذه المنازعات باستخداـ القوة، يجوز

لى اس  .تخداـ القوة في العبلقات الدوليةحيف يحـر في جميع األحواؿ االلتجاء إلى الحرب، وا 
في  0917،  0899لدولي، حيث لـ تحوي معاىدتا الىاي لـ يكف ليذا المبدأ وجود في القانوف ا 

بقدر المستطاع عف  ، إاّل عمى رغبة في االمتناعلمنازعات الدولية بالطرؽ السمميةشأف فض ا
.  أما عيد عصبة األمـ فقد مضى في ىذا السبيؿ إلى أبعد مف ذلؾ بكثير حيف استخداـ القوة

، يقرر ىذا المبدأ تقريرًا كامبلً  الدولية ، دوف أف تضمف عناصر مبدأ التسوية السممية لممنازعات
، ـ بعرض الخبلفات التي تنشب بينيـ( )يقوـ أعضاء عصبة األم07فقد جاء في المادة )

ويحتمؿ أف تؤدي إلى قطع العبلقات ، عمى التحكيـ أو القضاء أو أماـ مجمس العصبة (. كما 
يمجئوا بأي حاؿ مف األحواؿ إلى الحرب قبؿ  ( أف يتعيد األعضاء أيضًا )بأالا 07تضيؼ المادة )

                                                           
 . 98-95المصدر السابؽ، ص 1



 

20: 
 

.أما ميثاؽ (1)انقضاء ثبلثة شيور عمى صدور قرار التحكيـ أو حكـ القضاء أو تقرير المجمس ( 
، فإنو بعد أف أقاـ مبدأ عدـ االعتداء كأساس لتحريـ الحرب العدوانية أقاـ بالمثؿ 0978باريس 

المادة الثانية مف ىذا الميثاؽ )تقرر األطراؼ السامية مبدأ التسوية السممية لممنازعات. وقد نصت 
، ىا، ميما كانت طبيعتيا أو مصدر و حؿ جميع الخبلفات أو المنازعاتالمتعاقدة عمى أف تسوية أ

(. وبيذا وضع يتوصؿ إلييا بغير الطرؽ السممية ال يجوز مطمقًا أف والتي يمكف أف تنشب بينيا ،
 السممية لمخبلفات .ميثاؽ باريس مبدأ التسوية 

واتخذ مبدأ التسوية السممية لمخبلفات مكانو في القانوف الدولي منذ إقرار ميثاؽ األمـ      
المتحدة ، حيث نصت الفقرة الثالثة مف المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو )يفض 

األمف والعدؿ يجعؿ السمـ و  جميع أعضاء الييئة منازعاتيـ الدولية بالوسائؿ السممية عمى وجو ال
 .الدولي عرضة لمخطر(

ويرجع مبدأ التسوية السممية لمخبلفات في مضمونو إلى التزاـ الدوؿ بتسوية كؿ ما بينيا        
 مف مسائؿ متنازع فييا بطرؽ سممية . ويترؾ المبدأ أمر اختيار ىذه الطرؽ لتقدير الدوؿ المعنية.

مف الميثاؽ عمى أنو يجب عمى أطراؼ أي نزاع مف شأف ( 33كذلؾ تتضمف المادة )        
قة استمراره أف يعرض السبلـ واألمف الدولي لمخطر أف يسعوا إلى حمو بادئ ذي بدء بطري

لى المنظمات ، والتسوية القضائية وااللتجاء إالمفاوضات، والتحقيؽ والوساطة، والتوفيؽ، والتحكيـ
وسائؿ السممية التي يقع عمييا اختيارىـ. فالميـ ىو أنو ، أو غير ذلؾ مف الوالوكاالت اإلقميمية

وسيمة أو يجب عمى الدوؿ أف تسوي خبلفاتيا بالطرؽ السممية وحدىا. أما فيما يختص باتخاذ 
، تبعًا ار أيًا مف ىذه الطرؽ أو الوسائؿ، فإف لمدوؿ المعنية أف تختأخرز في كؿ حالة بالذات

 . (2)لمظروؼ الخاصة بكؿ نزاع أو خبلؼ 

 المطمب الثاني
 جيود أجيزة األمم المتحدة في مكافحة اإلرىاب 

لقد أدز تزايد ظاىرة اإلرىاب الدولي وتفاقميا منذ السبعينات وحتى اآلف إلى تزايد         
، ؼ عمييا األمـ المتحدة تكفؿ ردعوالمطالبات واتساع نطاؽ الداعيف إلى وضع تدابير دولية تشر 

، مف قبؿ األجيزة في إطار المنظمة الدولية ، خاصة اإلجراءات قد تمت بالفعؿبيد أف بعضًا مف 
 .جمعية العامة ومجمس األمف الدوليالرئيسية في المنظمة المتمثمة في ال
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 الفرع األول
 األمم المتحدة وتعريف اإلرىاب

حيث تعتبر ، ريؼ لوإف صعوبة مواجية اإلرىاب تكمف في الخطوة األولى وىي إيجاد تع         
، ًا لما يحيط بو ويكتنفو مف أسباب، نظر لعائؽ الرئيسي أماـ أي جيد عالميمشكمة التعريؼ ا

، واختبلؼ المنظور حولو فاإلرىاب في نظر ض منيا إلى طبيعة العمؿ اإلرىابيوالتي يعود بع
البعض عمبًل مشروعًا ، كما أف بعض مف صعوبة التعريؼ تأتي مف غموض المصطمح حيث 

 ،كما إف تشعب اإلرىاب وتعدد أشكالو وأىدافو وبواعثو سببًا آخر ليذه (1)ؿ معاني عدة يحتم
  ، باإلضافة إلى اختبلط اإلرىاب ببعض صور العنؼ السياسي واإلجراـ المنظـالصعوبة
 .(2)والحروب 

ـ ، أصدرت الجمعية العامة لؤلممة الدولية إليجاد تعريؼ لئلرىابوفي محاولة مف المنظ        
، والقاضي بإنشاء لجنة لدراسة موضوع اإلرىاب، إاّل أف 0977لعاـ  3134متحدة القرار رقـ ال

المقدـ إلى  ىذه المجنة لـ تتمكف مف الوصوؿ إلى تعريؼ متفؽ عميو. ومف خبلؿ تقرير المجنة
، اتضح أف الخبلؼ حوؿ استخداـ القوة مف حركات التحرر والشعوب 0973الجمعية العامة 

. وقدمت المجنة إلى صوؿ إلى اتفاؽ حوؿ تعريؼ لئلرىابفي تقرير المصير حاؿ دوف الو  الراغبة
. وقد قامت الجمعية العامة بإصدار قريرًا آخر دوف تحقيؽ نتيجة تذكرت 0979الجمعية العامة 

قرار يدعو الدوؿ األعضاء باالمتناع عف التنظيـ أو المساعدة أو التشجيع أو االشتراؾ في أي 
 .إرىابية في مواجية دولة أخرزماؿ أع

، الذي دعت فيو الدوؿ إلى (60الجمعية العامة القرار رقـ ) ، أصدرت0985وفي عاـ        
الجمعية العامة القرار رقـ أصدرت  0987. وفي عاـ ماؿ اإلرىابية ميما كانت دوافعياتجريـ األع

وده بشأف إعداد تقرير حوؿ ، والذي دعت فيو األميف العاـ لممنظمة الدولية لبذؿ جي(059)
أصدرت الجمعية العامة القرار رقـ  0996. وفي عاـ ة عقد مؤتمر دولي لتعريؼ اإلرىابإمكاني

د مف الوثائؽ الدولية ضد ، والقاضي بإنشاء لجنة خاصة توكؿ ليا ميمة وضع عد(701)
 فقًا لمشروع، و إلرىاب الدولي. وقد عممت ىذه المجنة عمى وضع اتفاقية عامة حوؿ ااإلرىاب

، حيث 7111التصور اليندي لممراجعة عاـ . وقد تعرض 0996تقدمت بو اليند خبلؿ العاـ 
. غير أف تدابير تيدؼ إلى مكافحة اإلرىاب تكونت وفقًا لذلؾ مجموعة عمؿ بغرض الوصوؿ إلى

                                                           
ي كتابو عف ( فAlex p. scmidشميد ) -خمصت إحدز الدراسات إلى وجود نحو مائة وتسعة تعريفًا لئلرىاب وضعيا ، اليكس . ب1

 .عالكبير في الرؤز حوؿ ىذا الموضو يعكس االختبلؼ . وىو مف أبرز دارسي موضوع اإلرىاب ، األمر الذي 1983اإلرىاب السياسي 
2  schlogheck Donna M., international Terrorism : an introduction to Concepts and Actors , 1988,   
p-8 . 
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، فيما يتعمؽ ، خاصة المداوالت في الموضوع أظيرت عدـ االتفاؽ بيف أطراؼ المجتمع الدولي
لتحقيؽ  بتعريؼ اإلرىاب والتمييز بينو وبيف الكفاح المسمح المشروع سواء لمدفاع عف النفس أو

 . (1)، باإلضافة إلى االختبلؼ حوؿ إرىاب الدولة االستقبلؿ وتحديد المصير

 الفرع الثاني
 الجمعية العامة ومكافحة اإلرىاب

قرارىا رقـ العامة لجنة القانوف الدولي ب، كمفت الجمعية لمية الثانيةفي أعقاب الحرب العا       
، بصياغة مبادئ القانوف الدولي المعترؼ بيا في النظاـ األساسي 0947نوفمبر  70في  07

، و بإعداد مشروع قانوف الجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية مة نورمبيرج وفي حكـ ىذه المحكمةلمحك
نوف الجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية وأمنيا إلى وأمنيا . وقد قدمت المجنة بالفعؿ مشروعيا األوؿ لقا

 . 0954الجمعية العامة عاـ 
، ولمواجية حوادث العنؼ المتزايدة ضد قادة الدوؿ والمبعوثيف ومف جية أخرز       

، طمب األميف العاـ لؤلمـ دوؿ وغيرىـ مف المدنييف األبرياءالدبموماسييف والمسافريف عبر ال
، بغية موضوع اإلرىاب 0977ؿ دورتيا عاـ امة أف تدرج في جدوؿ أعماالمتحدة مف الجمعية الع

دراسة اإلجراءات والتدابير لمنع ىذه الظاىرة وكافة أشكاؿ العنؼ األخرز . وبالفعؿ أدرجت 
: ) تدابير لمنع اإلرىاب الدولي الذي في جدوؿ أعماليا بالصيغة التاليةالجمعية العامة ىذا البند 
، ودراسة األسباب أو يعرض الحريات األساسية لمخطر باألرواح البريئة يعرض لمخطر أو يؤدي

البؤس واإلحباط واإلحساس  ، والتي تكمف فيألشكاؿ اإلرىاب وأعماؿ العنؼ ىذهاألساسية 
 –بما في ذلؾ أرواحيـ  –، والتي تدفع بعض األفراد إلي إزىاؽ بعض األرواح بالظمـ، واليأس

عضوًا بشأف  35وقررت الجمعية العامة إنشاء لجنة خاصة تضـ  ،بغية إحداث تغييرات جذرية (
 . 0973، لتقدـ تقريرًا إلى الجمعية العامة في دورتيا القادمة عاـ موضوع اإلرىاب الدولي

، 0976تمكف مف النظر فيو إاّل عاـ ، غير أف الجمعية العامة لـ تقدمت المجنة تقريرىا       
، وناشدت الدوؿ مواصمة البحث عف زايد عمميات اإلرىاب الدولييؽ لتحينئذ عبرت عف قمقيا العم

حموؿ عادلة وسممية إلزالة األسباب المثيرة ليذه العمميات ، واستنكرت الجمعية العامة استمرار 
أعماؿ القمع واإلرىاب التي تمارسيا النظـ االستعمارية والعنصرية ،والتي تنكر عمى الشعوب 

، ودعت الدوؿ إلى أف تصبح أطرافًا في عدد مف وحرياتيا األساسية انية المشروعةحقوقيا اإلنس
دعت  0977، وفي عاـ مقة بمختمؼ مظاىر اإلرىاب الدولياالتفاقيات الدولية الموجودة المتع

                                                           
 لمعرفة جيود األمـ المتحدة في مكافحة اإلرىاب انظر :1

Bibit . van Ginkel , The united nations : Toward a comprehensive convention on combating terrorism 

(confronting terrorism Netherlands institute of international relations , cingendael 2003, p.207 – 226 )   
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. لئلرىابالجمعية العامة المجنة الخاصة إلى استمرار عمميا إلعداد دراسة حوؿ األسباب الرئيسية 
ية لمبلحظات األعضاء حوؿ أف يضع أماـ المجنة دراسة تحميموطمبت مف األميف العاـ 

 . 0979في جدوؿ أعماؿ دورتيا لعاـ  ، وقررت إدراج الموضوعالموضوع
، حوؿ معية في توصيات تقدمت بيا المجنة، خاصةنظرت الج 0979وفي دورة عاـ        

ومنذ ذلؾ التاريخ ال تتوانى . التخمص مف مشكمة اإلرىاب الدولي التدابير العممية لمتعاوف مف أجؿ
الجمعية العامة عف إصدار القرارات التي تناشد فييا الدوؿ األعضاء فرادز وجماعات بالتعاوف 

 .(1)مع المنظمات الدولية ذات العبلقة بغية العمؿ عمى مكافحة العمميات اإلرىابية 
ت عمى قد ركز  0977ومنذ  ، أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةناومما يجدر اإلشارة إليو ى      

، نات بشكؿ متقطع مف خبلؿ قراراتيا، وتناولت المسألة خبلؿ الثمانياإلرىاب بوصفو مشكمة دولية
: اتفاقية منع الجرائـ ًا صكيف متعمقيف بمكافحة اإلرىابواعتمدت الجمعية خبلؿ تمؾ الفترة أيض

ظفيف الدبموماسيوف، والمعاقبة بمف فييـ المو  ،ص المتمتعيف بحماية دوليةالمرتكبة ضد األشخا
 ( .0979، واالتفاقية الدولية لمناىضة أخذ الرىائف )(0973عمييا )
وجيت الجمعية العامة االنتباه مف جديد إلى ىذه المسألة باعتماد  0994وفي ديسمبر        

ؽ لذلؾ ، انشأ ممح0996. وفي (2)إعبلف بشأف التدابير الرامية إلى القضاء عمى اإلرىاب الدولي 
. ومنذ ذلؾ التاريخ أصبحت الجمعية العامة (3)اإلعبلف المجنة المخصصة المعنية باإلرىاب 

 .تتناوؿ مسألة اإلرىاب بشكؿ منتظـ

  3006مؤتمر القمة العالمي لعام . 

 – 04عقدت جميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة مؤتمر قمة عالمي خبلؿ الفترة مف         
، أيًا كاف مرتكبوه وحيثما اإلرىاب ) بجميع أشكالو ومظاىره واتفقت عمى إدانة، 7115سبتمبر  06

كما اتفؽ قادة العالـ أيضًا عمى بذؿ جميع  .كانت أغراضو ( بشكؿ واضح وقاطع ، وأياً ارتكب
فاقية شاممة بشأف الجيود لمتوصؿ إلى اتفاؽ بشأف تعريؼ موحد لئلرىاب واالنتياء مف وضع ات

عد ، ورحبوا بعناصر إستراتيجية قدميا األميف العاـ لمتصدي لئلرىاب عمى الصمكافحة اإلرىاب
 . الوطنية و اإلقميمية والدولية

 األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب استراتيجية . 

العالمي الذي عقد في استجابة لمنداء الذي تضمنتو الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة            
، قاـ األميف العاـ لممنظمة الدولية بإصدار تقريره )االتحاد في مواجية اإلرىاب: 7115سبتمبر 

                                                           
1

: مجموعة من الخبراء والباحثٌن ، قضٌة لوكربً ومستقبل د. إبراهٌم محمد العنانً ، اإلرهاب فً ضوء أحكام القانون الدولً ، فً 

 . 317-013، ص ص  0997مالطا ،  –النظام الدولً ، مركز دراسات العالم اإلسالمً ، الطبعة األولى ، فالٌتا 

2-  U.N , DOC , A / Res / 49 / 60 . 

3-  U.N , DOC , A / Res / 51 / 210 .  
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لى الجمعية العامة لؤلمـ . والموجو إ(1)عالمية لمكافحة اإلرىاب( الستراتيجيةتوصيات 
، حيث حدد التقرير وسائؿ عممية لؤلمـ المتحدة لممساعدة عمى تحسيف قدرة الدوؿ المتحدة

مستخدمة  7116مايو  00ى مكافحة اإلرىاب . وبدأت الدوؿ األعضاء في فرديًا وجماعيًا عم
شاممة لمكافحة اإلرىاب  استراتيجيةتوصيات األميف العاـ كأساس لممناقشات بشأف صياغة 
، وقد أسفرت تمؾ المشاورات  7115تمشيًا مع االلتزاـ الذي قطعتو في مؤتمر القمة العالمي 

 8.وذلؾ في (2)األمـ المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب  استراتيجيةعف اتفاؽ يقضي باعتماد 
اتيجي ، وكانت تمؾ أوؿ مرة تتفؽ فييا جميع الدوؿ األعضاء عمى نيج استر  7116سبتمبر 

 . وعمؿ موحد لمكافحة اإلرىاب
ثابتة ال عمى عدد مف النقاط منيا :إدانة الدوؿ األعضاء لئلرىاب إدانة  االستراتيجيةوتقوـ         

ـ المتحدة لمنع اإلرىاب لبس فييا والسعي إلى تعزيز القدرات الفردية والجماعية لمبمدات ولؤلم
وتقوـ أيضا عمى وضع مجموعة جديدة مف قوؽ اإلنساف ودعـ سيادة القانوف. ، وكفالة حومكافحتو

ومة األمـ المتحدة ، ومنظة لتنفذىا الدوؿ األعضاءالمقترحات والتحسينات المتعمقة باألنشطة الجاري
 .، جميعيا في إطار استراتيجي موحدوغيرىا مف الجيات الفاعمة الدولية واإلقميمية 
 :االستراتيجيةومف المبادرات الجديدة اليامة التي تضمنتيا 

، ليتسنى التقنية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب تعزيز التماسؾ والفعالية في تقديـ المساعدة -
 . ا بفعاليةميع الدوؿ القياـ بدورىلج

 .ي احتياجات ضحايا اإلرىاب وأسرىـالقياـ طوعيًا بوضع نظـ لممساعدة تمب -

ووحيدة بشأف الحوادث  التصدي لخطر اإلرىاب البيولوجي بإنشاء قاعدة بيانات شاممة -
، وتعترؼ بالحاجة إلى الجمع تحسيف نظـ الصحة العامة في الدوؿ، تركز عمى البيولوجية

الرئيسية لكفالة عدـ استخداـ نواحي التقدـ في مجاؿ التكنولوجيا بيف األطراؼ المعنية 
 ، بؿ لممصمحة العامةض إرىابية أو أغراض إجرامية أخرزالبيولوجية ألغرا

قامة إشراؾ المجتمع المدني - ، والمنظمات اإلقميمية ودوف اإلقميمية في مكافحة اإلرىاب وا 
عمى األىداؼ المعرضة لمخطر  شراكات مع القطاع الخاص لمنع وقوع ىجمات إرىابية

 بشكؿ خاص.

في استخداـ اإلرىابييف  استكشاؼ وسائؿ ابتكاريو لمتصدي لمخطر المتنامي المتمثؿ -
 .لئلنترنت

                                                           
1-   U.N , DOC , A / 60 / 825 .  

2-  U.N , DOC , A / Res / 60 / 288 .  
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، لمنع اإلرىابييف مف مارؾ وتحسيف موثوقية وثائؽ السفرتحديث نظـ مراقبة الحدود والج -
 السفر ولمنع نقؿ المواد غير المشروعة .

بوضوح أنو ال  االستراتيجية، وتؤكد فحة غسيؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىابكاتعزيز التعاوف لم -
يمكف وال ينبغي ربط اإلرىاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة أثنية ، وتؤكد 

، ومنعيـ مف مفأيضا مسؤولية الدوؿ عف حرماف اإلرىابييف مف المبلذ المالي والتشغيمي اآل
سياسي ، وتقديميـ إلى العدالة وفقًا لمبدأ تسميـ المطموبيف أو إساءة استخداـ نظاـ المجوء ال

 تقديميـ لمعدالة .

عمى دورىا في مكافحة اإلرىاب وعمى  االستراتيجيةوأكدت الجمعية العامة باعتمادىا ىذه        
اجتماعًا خصص  7118. حيث نظمت في سبتمبر (1)تأكيد عـز المجتمع الدولي عمى قيره 

 .(2)االستراتيجية، ساىـ في إصدار قرار جديد يدعـ راتيجيةاالستلمنظر في 

 الفرع الثالث
 . مجمس األمن ومكافحة اإلرىاب

، مجمس األمف تعالج مسألة اإلرىاب طواؿ عقود ما برحت منظومة األمـ المتحدة بما فييا       
ف أصبح بعد أ، يرة عمؿ المجمس تجاه ىذه المسألةسبتمبر قد سّرعت مف وت 00غير أف أحداث 

في مكافحة  ، وقد رأز الباحث أف يستعرض إسيامات مجمس األمفاإلرىاب يشكؿ ظاىرة دولية
 -:اإلرىاب وفقًا لمتالي

، أشيرىا قرارات ترمي إلى مكافحة اإلرىاب : اتخذ مجمس األمف عدةقرارات مجمس األمف - أ
اتخذ في  (، الذي7110) 0373. ووضع القرار 7110سبتمبر  00داث تمؾ التي اتخذت إثر أح

، وأنشأ لجنة ع الدولي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، والية واسعة لممجتمسبتمبر في ذلؾ العاـ 78
، ة الدوؿ عمى ذلؾ .ومنذ ذلؾ الحيف، تقوـ المجنةمكافحة اإلرىاب لرصد تنفيذ القرارات ومساعد

الخبراء أكبر كمية ، بدور قيادي في جمع ما يعتبره 05التي تضـ جميع أعضاء مجمس األمف الػ 
. وفي الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة، عمى مكافحة اإلرىاب معمومات في العالـ عف قدرة

(، المديرية التنفيذية لمجنة 7114) 0535، أنشأ مجمس األمف، بموجب القرار 7114مارس 
كافحة ، وبالتالي تعزيز قدرة الدوؿ عمى مفي أعماؿ المجنة مكافحة اإلرىاب لممساعدة كذلؾ

ناوؿ مختمؼ جوانب مكافحة اإلرىاب. وأنشأ مجمس األمف أيضًا ىيئات فرعية أخرز تت اإلرىاب.
، عندما كاف المجمس يركز عمى اعتماد جزاءات ضد البمداف 7110سبتمبر  00وحتى قبؿ أحداث 

نة : ىي لجلديو آلية قوية لمكافحة اإلرىاب التي ُتعتبر غير متعاونة في مسائؿ اإلرىاب، كانت
                                                           

1 www.un.org/terrorism/strategy. 

2 UN . DOC. A/Res/62/272. 
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( بشأف تنظيـ القاعدة وحركة الطالباف وما يرتبط 0999) 0767مجمس األمف المنشأة عمبًل بالقرار 
بيما مف أفراد وكيانات )لجنة الجزاءات المعنية بتنظيـ القاعدة وحركة الطالباف(. وقد أنشأت ىذه 

صد ، وكّمفت بميمة ر ؤلفة أيضًا مف جميع أعضاء المجمس، وىي م 0999المجنة في عاـ 
، ُطبقت الجزاءات أيضًا عمى 7111جزاءات الموجية ضد حركة الطالباف، وفي عاـ االمتثاؿ لم

 .0767القاعدة، حسبما حددت لجنة  أعضاء تنظيـ
، تناوؿ مجمس األمف مسألة أسمحة الدمار الشامؿ، بما في ذلؾ إمكانية 7114وفي عاـ       

(، الذي اُتخذ 7114) 0541القرار حصوؿ جيات مف غير الدوؿ عمى تمؾ األسمحة ، في 
، االمتناع عف دعـ الجيات مف القرار إلى الدوؿ، مف جممة أمور ابريؿ. ويطمب 78باإلجماع في 

، ائية أو بيولوجية ووسائؿ إيصالياغير الدوؿ التي تسعى إلى الحصوؿ عمى أسمحة نووية أو كيمي
تخذ الدوؿ وتنفذ تدابير فّعالة لوضع أو إلى استخداميا أو نقميا . ويقضي القرار أيضًا بأف ت
 ضوابط محمية لمنع انتشار تمؾ األسمحة ووسائؿ إيصاليا. 

، الذي أنشأ بموجبو فريقًا عامبًل (7114) 0566اتخذ المجمس القرار  وفي السنة ذاتيا ،        
     و الجماعات ليقدـ توصيات بشأف التدابير العممية التي يمكف اتخاذىا ضد اإلرىابييف مف األفراد أ

اء صندوؽ تعويضات ، وليستكشؼ إمكانية إنش0767ت الذيف ال يشمميـ عمؿ لجنة الكياناأو 
 .لضحايا اإلرىاب

، اتخذ لعالمي الذي عقدتو األمـ المتحدة، خبلؿ مؤتمر القمة ا7115سبتمبر  04وفي         
، وأوعز إلى لجنة إرىابية لتحريض عمى ارتكاب أعماؿ( الذي تناوؿ مسألة ا7115) 0674القرار 

تبذليا تمؾ الدوؿ لتنفيذ  مكافحة اإلرىاب أف ُتدرج في حوارىا مع الدوؿ األعضاء الجيود التي
 .القرار

يجمات اإلرىابية التي حدثت في : في أعقاب الفحة اإلرىاب ومديريتيا التنفيذيةلجنة مكا - ب
ي طمب فيو إلى البمداف (، الذ7110) 0373، اتخذ مجمس األمف القرار  7110سبتمبر 00

تنفيذ عدد مف التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتيا المؤسسية عمى التصدي لؤلنشطة اإلرىابية 
 داخؿ البمداف، وفي مناطقيا حوؿ العالـ.

، لجنة مكافحة اإلرىاب التي 7110سبتمبر  78، الذي اُتخذ في  وأنشأ أيضًا القرار          
، لرصد تنفيذ القرار. وتعززت كذلؾ عممية الرصد عندما 05الػ تضـ جميع أعضاء مجمس األمف

 0535، بالقرار 7114مارس  76مكافحة اإلرىاب في  أنشأ مجمس األمف المديرية التنفيذية لمجنة
 (، لمساعدة المجنة .7114)
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يض عمى ( بشأف التحر 7115) 0674، اتخذ مجمس األمف القرار 7115وفي سبتمبر        
، ة تضميف حوارىا مع الدوؿ األعضاء، وأضاؼ إلى والية المجنة ميماؿ اإلرىابيةارتكاب األعم

لى ( إ7110) 0373، يطمب القرار ف جيود لتنفيذ القرار .وبوجو خاصوما تبذلو تمؾ الدوؿ م
 -:الدوؿ األعضاء القياـ بما يمي

 .تجريـ تمويؿ اإلرىاب -

 .اركيف في األعماؿ اإلرىابية القياـ فورًا بتجميد أي أمواؿ متعمقة باألشخاص المش -

 .مى أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ الماليمنع الجماعات اإلرىابية مف الحصوؿ ع -

 عدـ توفير المبلذ اآلمف أو الدعـ أو المساندة لئلرىابييف . -

تبادؿ المعمومات مع الحكومات األخرز عف أي جماعات تمارس أعماؿ إرىابية أو تخطط  -
 .(1)ليا 

، واعتقاؿ لتحقيؽ في تمؾ األعماؿ اإلرىابية، واكتشافياالحكومات األخرز في االتعاوف مع  -
 .فييا وتسميميـ وتقديميـ لمعدالة المشتركيف

ديـ مخالفي تمؾ تجريـ مساعدة اإلرىابييف مساعدة فعمية أو سمبية في القوانيف المحمية وتق -
 .القوانيف لمعدالة

ية ذات نضماـ، في أقرب وقت ممكف إلى الصكوؾ الدولويدعو القرار أيضًا الدوؿ إلى اال        
 .الصمة التي تكافح اإلرىاب

ية ، لتعزيز وتنسيؽ عمم7114مجنة مكافحة اإلرىاب في عاـ وُأنشأت المديرية التنفيذية ل       
يف في سبتمبر . وأصبحت المديرية التنفيذية متكاممة الموظف(7110) 0373رصد تنفيذ القرار 

. وجرز تمديد والية المديرية حتى نياية 7115اية عمميا رسميًا في ديسمبر عف بد، وأعمف 7115

                                                           
في  تضـ المديرية التنفيذية لمجنة حوالي أربعيف خبيرًا ، حوالي نصفيـ مف الخبراء القانونييف المذيف يحمموف التقارير التي تقدميا الدوؿ1

نفاذ ال مجاالت مثؿ صياغة التشريعات ، قانوف ، وقانوف البلجئيف واليجرة، وتمويؿ اإلرىاب ، ومراقبة الحدود والجمارؾ ، والشرطة وا 
: سـ المديرية التنفيذية إلى قسميفوتيريب األسمحة واألمف البحري وأمف النقؿ . ولممديرية أيضًا موظؼ أقدـ معني بحقوؽ اإلنساف .وتنق

ذي ينقسـ بالتالي إلى ثبلث مجموعات جغرافية لتمكيف الخبراء مف التخصص في مناطؽ معينة مف مكتب التقييـ والمساعدة التقنية ، ال
العالـ ، والمكتب اإلداري واإلعبلمي .وباإلضافة إلى ذلؾ ، ىناؾ خمس مجموعات تقنية تعمؿ أفقيًا مف خبلؿ مكتب التقييـ والمساعدة 

. ة ثـ نشرىا مف خبلؿ ثبلث مجموعاتفي ميادينيـ الخاصة بالخبرة التقني لتقييماتاالتقنية لتحديد القضايا والمعايير البلزمة إلجراء 
نفاذ القانوفوتتعامؿ ىذه المجموعات ، عمى التوالي ، مع المساعدة التقنية ؛ وتمويؿ اإلرىاب ؛ ومراقبة الحدود  ؛ ، وتيريب األسمحة وا 

التي أثارىا القرار  المطموبيف والمساعدة القانونية المتبادلة ؛ وأخيرًا ، المسائؿوالمسائؿ القانونية العامة بما في ذلؾ التشريعات وتسميـ 
. وفي المكتب اإلداري (2001) 1373، فضبًل عف جوانب حقوؽ اإلنساف المتعمقة بمكافحة اإلرىاب في سياؽ القرار (2005) 1624

رية التنفيذية واالتصاالت التساوؽ في المغة ، وشكؿ وثائؽ المدي، ىناؾ أيضًا وحدة مراقبة نوعية لتحسيف النوعية التقنية و واإلعبلمي
 ، ووحدة نوعية لتعزيز أنشطة المتعمقة بالنوعية.العامة
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. وتتعاوف المجنة ومديريتيا التنفيذية 7118لسنة  0815بموجب قرار مجمس األمف  7101عاـ 
بما فييا  –، والمؤسسات األخرز موعات كبيرة مف المنظمات الدولية، والييئات اإلقميميةمع مج

لزيادة التعاوف وتعزيز المساعدة المقدمة إلى الدوؿ التي تحتاجيا في تنفيذ  –رات دوائر االستخبا
 . ت مجمس األمف ذات الصمة باإلرىابقرارا

( بأف تقدـ الدوؿ األعضاء إلى المجنة تقارير 7110) 0373ويقضي قرار مجمس األمف        
 . يذ القرارلتي تعتـز اتخاذىا لتنفعف الخطوات التي اتخذتيا أو الخطوات ا

 0373، قررت المجنة أنيا ستركز في مناقشتيا تنفيذ كؿ دولة لمقرار  7116وفي فبراير        
 ( عمى تقييمات التنفيذ األولية بغية وضع نيج أكثر مبلئمة لمحالة السائدة في كؿ دولة.7110)

ة والدوؿ األعضاء بتوفير ويقصد بتقييـ التنفيذ األولي أف يكوف بمثابة أداه لمحوار بيف المجن       
، لمعمومات المستمدة مف البمد ذاتوصورة سريعة لحالة مكافحة اإلرىاب في كؿ بمد استنادًا إلى ا

. وقد أعدت ز، والموزعة عمى ذلؾ البمد فحسبوالمنظمات الدولية والمصادر العامة األخر 
وتتاح لكؿ بمد الفرصة . مـ المتحدةتقييمات التنفيذ األولية لجميع الدوؿ األعضاء في األ

، أو المستجدات لكي تكّوف المجنة أدؽ صورة لما يحدث في ستعراض التقييـ وتقديـ التعميقاتال
، أعدت المديرية التنفيذية لمجنة اردة في تقييمات التنفيذ األوليةكؿ بمد .وعمى أساس المعمومات الو 

 0373ف كيفية تنفيذ القرار أوؿ دراسة استقصائية عالمية ع 7118مكافحة اإلرىاب في عاـ 
( في مختمؼ المناطؽ والمناطؽ دوف اإلقميمية في جميع أنحاء العالـ . وحاولت الدراسة 7110)

االستقصائية تحديد أيف أحرز التقدـ وأيف تضؿ الثغرات ، واقترحت أيف يمكف لممجتمع الدولي أف 
، اب في المستقبؿ القريبافحة اإلرىيركز بصورة مفيدة إلى أقصى حد جيوده المتعمقة بمك

ة الرئيسية وتضمنت الدراسة االستقصائية أيضًا تقييمات شاممة في جميع المجاالت المواضيعي
نفامكافحة اإلرىاب ، ومراقبة الحدود، وال سيما تشريعات التي يتناوليا القرار ذ القانوف ومكافحة ، وا 

 سياؽ مكافحة اإلرىاب .، والتعاوف الدولي وحماية حقوؽ اإلنساف في تمويؿ اإلرىاب
: فضبًل عف لجنة (0566 - 0541 – 0767مجمس األمف ومكافحة اإلرىاب )القرارات  -جػ 

، أنشأ مجمس األمف أيضًا لجنتيف أخرييف وفريقًا عامبًل معنييف بتناوؿ المسائؿ مكافحة اإلرىاب
تقارير دورية عف أنشطتيا ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب . ومطموب مف تمؾ الييئات الثبلث تقديـ 

، ما برحت ىذه المجاف الثبلث تقدـ تقارير  7115لى مجمس األمف . ومنذ ابريؿ وبرامج عمميا إ
 مشتركة إلى المجمس .

، اتخذ مجمس األمف 0999أكتوبر  05ضد تنظيـ القاعدة وحركة الطالباف: في رصد الجزاءات  -
ىا عمى حركة الطالباف في أفغانستاف ( الذي فرض جزاءات مالية وغير 0999) 0767القرار 

ُيشار إلييا بػ " لجنة الجزاءات المتعمقة  –لدعميا أسامة بف الدف . وأنشأ ىذا القرار أيضًا لجنة 
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لئلشراؼ عمى  05تضـ جميع أعضاء مجمس األمف الػ  –بتنظيـ القاعدة وحركة الطالباف " 
 تنفيذ الدوؿ األعضاء لنظاـ الجزاءات .

، أضيؼ حظر 7111بقرارات الحقة. ففي ديسمبر لت الجزاءات منذ ذلؾ الحيف وقد تعد      
، ف ليا لتشمؿ أعضاء تنظيـ القاعدة، وجرز توسيع قائمة األفراد والكيانات الخاضعيعمى األسمحة

. ياً ، أضيؼ حظر السفر ولـ تعد التدابير تستيدؼ إقميـ أفغانستاف حصر  7117واعتبارًا مف يناير 
ءات عمى مف يرتبط بتنظيـ القاعدة وحركة الطالباف مف أفراد  وجماعات ومؤسسات وتنطبؽ الجزا

ة بتنظيـ وكيانات عمى النحو المبيف في القائمة الموحدة التي تحتفظ بيا لجنة الجزاءات المتعمق
 .القاعدة وحركة الطالباف

 ،ة المالية األخرز، واألرصدواؿم، األت بأف تجمد جميع الدوؿ دوف إبطاءوتقضي الجزاءا        
، ومنع األفراد المدرجيف في د والكيانات المدرجيف في القائمةالموارد االقتصادية المتعمقة باألفراأو 

، أو بيع أو نقؿ األسمحة والمعدات وؿ أقاليميا أو العبور مف خبلليا، ومنع توريدالقائمة مف دخ
، بما في ذلؾ عمى سبيؿ مباشر ع بشكؿ  مباشر أو غيرالعسكرية ذات الصمة مف جميع األنوا

المثاؿ ال الحصر المعدات العسكرية والمشورة والمساعدة التقنية أو التدريب ذو الصمة باألنشطة 
استخداـ السفف التي ترفع أعبلميا أو ، أو أو بواسطة رعاياىا خارج أقاليمياالعسكرية مف أقاليميا 

ومطموب مف الدوؿ األعضاء في األمـ ائمة. الكيانات المدرجيف في الق، إلى األفراد و طائراتيا
المتحدة إببلغ المجنة باإلجراءات التي تتخذىا لتنفيذ تدابير الجزاءات ضد األفراد والكيانات 

. وتشجع المجنة أيضًا الدوؿ األعضاء عمى تحديث وزيادة عممية اإلضافة المدرجيف في القائمة
، اعتمدت المجنة مبادئ نيا. ولتحقيؽ ىذا الغرضورفع األفراد والكيانات م إلى القائمة الموحدة

، وتتمقى المجنة إلى القائمة الموحدة ورفعيا منياتوجييية تنظـ عممية إضافة األفراد والكيانات 
، لمنع إعفاءات مف حظر لطمبات المقدمة مف الدوؿ األعضاء، كؿ حالة عمى حدهوتفحص ا

 .األصوؿالسفر أو تجميد 
في مجاؿ حظر األسمحة وحظر  لدعـ مف فريؽ رصد مؤلؼ مف خبراءوتتمقى المجنة ا       

. ويساعد الخبراء السفر، ومكافحة اإلرىاب، وتمويؿ اإلرىاب، والمسائؿ القانونية ذات الصمة
 المجنة في تقييـ تنفيذ الدوؿ األعضاء لنظاـ الجزاءات وكذلؾ باإلببلغ عف التطورات التي تؤثر

 . عمى فاعمية نظاـ الجزاءات
 0877في قراره  7118يونيو  31وعزز مجمس األمف كذلؾ والية المجنة وفريؽ الرصد في        

، التي (7115) 0607صوص عمييا في القرار (، وأعاد تأكيد األفعاؿ واألنشطة المن 7118)
 تبيف أف أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات "مرتبطة"  بتنظيـ القاعدة أو أسامة بف الدف 

 .ايير إدراجيـ في القائمة الموحدةكة الطالباف وتجعميـ مستوفيف لمعأو حر 
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مف باإلجماع القرار ، اتخذ مجمس األ 7114ابريؿ  78: في منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ -
، الذي يقضي بأف تضع جميع الدوؿ ضوابط محمية لمنع وصوؿ الجيات غير (7114) 0541

، وأف تتخذ تدابير ية أو البيولوجية ووسائؿ إيصالياأو الكيميائالتابعة لمدوؿ إلى األسمحة النووية 
 فّعالة لمنع انتشار تمؾ األصناؼ واالتجار غير المشروع بالمواد ذات الصمة .

، . وتتعاوف المجنة05ف أعضائو الػ ، أنشأ المجمس لجنة مؤلفة مولتسييؿ تنفيذ ىذا القرار        
، وتعمؿ بوصفيا مركزًا مات الدولية، واإلقميمية ودوف اإلقميميةفريؽ خبراء، مع المنظ التي يساعدىا

. لمساعدة لمدوؿ لتنفيذ ىذا القرارلتبادؿ المعمومات لمطابقة العروض وطمبات الحصوؿ عمى ا
ومرة ثانية بالقرار  7118( حتى ابريؿ 7116) 0673وجرز تمديد والية المجنة بموجب القرار 

 .  7100( حتى ابريؿ 7118) 0801
خذ مجمس األمف ( ات7114أكتوبر ) 8: في ات ضد اإلرىابييف وتعويض الضحاياتعزيز الجزاء -

، الذي أداف فيو أشد إدانة جميع األعماؿ اإلرىابية بوصفيا واحدًا مف (7114)0566القرار 
لتعاوف ، ودعا جميع الدوؿ األعضاء إلى اات التي يتعرض ليا السبلـ واألمفأخطر التيديد
 .كافحة اإلرىابالكامؿ في م

، أنشأ المجمس فريقًا عامبًل ليدرس ويقدـ توصيات عف التدابير وكجزء مف تمؾ التدابير        
نشطة اإلرىابية أو العممية التي يتعيف فرضيا عمى األفراد والجماعات والكيانات المشتركة في األ

ت إجراءات أنجع لتقديـ . ويمكف أف تتضمف التوصيا0767، بخبلؼ ما تعّينو لجنة المرتبطة بيا
تقاليـ الجناة لمعدالة عف طريؽ المبلحقة القانونية أو التسميـ ، وتجميد أصوليـ المالية، ومنع ان

، نواع األسمحة والمعدات ذات الصمة، ومنع تزويدىـ بأي نوع مف أعبر أقاليـ الدوؿ األعضاء
 .بيرواتخاذ إجراءات لتنفيذ ىذه التدا

ضحايا  الفريؽ العامؿ أيضًا أف ينظر في إمكانية إنشاء صندوؽ دولي لتعويضوُطمب إلى         
 األصوؿتبرعات ويمكف أف يتكوف جزئيًا مف ، يمكف تمويمو مف الاألعماؿ اإلرىابية وأسرىـ

 .(1)، وأف يقدـ توصياتو إلى المجمس المصادرة مف المنظمات اإلرىابية، وأعضائيا ومناصرييا

  
 
 

                                                           
1

اعتمد الباحث بشكل كبٌر فً الجزئٌة الخاصة بجهود مجلس األمن فً مكافحة اإلرهاب على موقع المنظمة على الشبكة الدولٌة  

www.un.org : وللمزٌد حول الموضوع ٌمكن زٌارة المواقع التالٌة 

- www.un.org/ sc / committees / 1267 / index.shtml   الصفحة الرئٌسٌة للجنة الجزاءات المتعلقة بتنظٌم القاعدة وحركة طالبان 
- n.orgwww.u/ sc /1540/   0541الصفحة الرئٌسٌة للجنة المعنٌة بالقرار . 
- www.un.org/ sc /ctc/    الصفحة الرئٌسٌة لمكتب اإلعالم على موقع األمم المتحدة 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 الفرع الرابع
 كوك الدولية لمكافحة اإلرىابالص

، فقد نجح في لي نحو عقد اتفاقية عامة لئلرىابعمى الرغـ مف تعثر جيود المجتمع الدو        
ربة اإلرىاب ونتيجة لمتطورات في محا دوليًا لمواجية أعماؿ اإلرىاب. ( اتفاقية وبروتوكوال03عقد)

الصكوؾ الدولية  الدوؿ لبلنضماـ إلىوالذي دعا  0373، وصدور القرار سبتمبر 00بعد أحداث 
 7115، فقد ارتفع معدؿ االنضماـ إلييا بشكؿ كبير وقد ادخؿ المجتمع الدولي لمحاربة اإلرىاب

 : اتفاقيةض تفعيميا في تصدييا لمظاىرة وىيتغييرات جوىرية عمى ثبلثة مف تمؾ الصكوؾ ، بغر 
لموجية تفاقية قمع األعماؿ غير المشروعة اال 7115، بروتوكوؿ عاـ الحماية المادية لممواد النووية
المتعمؽ بقمع األعماؿ غير المشروعة  7115، وبروتوكوؿ عاـ ضد سبلمة المبلحة البحرية

ري . وتتمثؿ ىذه الصكوؾ فيما الموجية ضد سبلمة المنشآت الثابتة الموجودة عمى الجرؼ القا
 : يمي

فاقية خرز المرتكبة عمى متف الطائرات )اتبشأف الجرائـ وبعض األفعاؿ األ 0963اتفاقية عاـ  -0
 .طوكيو( بشأف سبلمة الطيراف

  التي تيدد السبلمة أثناء الطيرافتنطبؽ عمى األعماؿ. 

 منيا تقييد ماية سبلمة الطائرة عند االقتضاءتأذف لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لح ،
 .مؿ ييدد تمؾ السبلمةصدد ارتكاب عحركة أي شخص يرز قائد الطائرة أنو ارتكب أو ب

 ائد الطائرة الشرعي تقضي بأف تقبض الدوؿ المتعاقدة عمى المجرميف وأف تعيد إلى ق
 .سيطرتو عمييا

قية الىاي( بشأف بشأف قمع االستيبلء غير المشروع عمى الطائرات )اتفا 0971اتفاقية سنة  -7
 .اختطاؼ الطائرات

  بػ"االستيبلء غير المشروع  عمى تمؾ تجـر قياـ أي شخص عمى متف طائرة في رحمة جوية
والسيطرة  ،و بأي بشكؿ آخر مف أعماؿ التخويؼالطائرة بالقوة أو بالتيديد باستخداميا أ
 .عمييا "، أو محاولة ارتكاب تمؾ األعماؿ

  تقضي باف تجعؿ الدوؿ األطراؼ اختطاؼ الطائرات جريمة يعاقب عمييا بػ" عقوبات
 .ية"قاس

 تسميميـ أو بتقديميـ إلى ألطراؼ التي قبضت عمى المجرميف إما بتقضي باف تقوـ الدوؿ ا
 .العدالة
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 ة تقضي باف تساعد الدوؿ األطراؼ بعضيا البعض فيما يتعمؽ باإلجراءات الجنائي
 .المنصوص عمييا بموجب االتفاقية

بشاف قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة الطيراف المدني   0970اتفاقية سنة  -3
ات بالقنابؿ خبلؿ ، مثؿ اليجمعماؿ التخريب الموجية ضد الطيرافقية مونتلاير ( بشاف أ)اتفا

 .الرحبلت الجوية

 د شخص آخر عمى متف تجـر قياـ أي شخص بقصد وبشكؿ غير مشروع بفعؿ عنيؼ ض
و وضع جياز أ ،ئرةإذا كاف مف المرجح أف ييدد ذلؾ الفعؿ سبلمة الطا ،طائرة في الجو

أو محاولة القياـ بذلؾ، أو االشتراؾ مع شخص آخر يقوـ بفعؿ  ،طائرةتفجيري عمى متف 
 . ف ذلؾ النوع أو يحاوؿ القياـ بيام

 "تقضي باف تجعؿ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية تمؾ األفعاؿ يعاقب عمييا بػ" عقوبات قاسية 

  إما بتسميميـ أو تقديميـ تقضي باف تقوـ الدوؿ األطراؼ التي قبضت عمى المجرميف
 .لمعدالة

،بمف بشاف منع الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص المتمتعيف بحماية دولية  0973اتفاقية سنة  -4
مسئوليف ، والمعاقبة عمييا، بشاف االعتداءات عمى كبار الفييـ الموظفوف الدبموماسيوف

 . الحكومييف والدبموماسييف

 لخارجية، وممثؿ ووزير ا ، رئيس الدولة ،بحماية دولية " بأنيـ تعرؼ "األشخاص المتمتعيف
 . التمتع بالحماية في دولة أجنبية ، أو منظمة دولية يحؽ لو وألسرتوأو مسئوؿ دولة ما

 تداء عمى شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتؿ عمدا أو تقضي باف تجـر الدوؿ األطراؼ االع
حرية شخص متمتع ، أو االعتداء بشكؿ آخر عمى الشخص أو االعتداء عمى االختطاؼ

لرسمي أو عمى محاؿ إقامتو ، أو ارتكاب اعتداء عنيؼ عمى أماكف عممو ابالحماية الدولية
، أو القياـ ؾ االعتداءات أو محاولة ارتكابيا، أو التيديد بالقياـ بتمالخاصة، أو وسائؿ انتقالو

، و أف تجعؿ تمؾ األفعاؿ مستوجبة "لعقوبات يشكؿ مساىمة كشريؾ في االعتداء "بفعؿ "
 .ذ في االعتبار طبيعتيا الخطيرة "تأخ مناسبة

 .(1)بشأف مناىضة اخذ الرىائف )اتفاقية مناىضة اخذ الرىائف ( 0979االتفاقية الدولية لسنة  -5

  ،تنص عمى أف "كؿ شخص يأخذ شخصًا آخر رىينة أو يحتجزه وييدده بالقتؿ أو األذز   
و منظمة " حكومية اء دولة أ، سو جاز شخص آخر بيدؼ إكراه طرؼ ثالثأو يواصؿ احت

أو  و قانوني، أو مجموعو مف األشخاص، عمى القياـ بأي فعؿ، أو شخص طبيعي أدولية

                                                           
1 UN . DOC .A/Res/34/146. 
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، يكوف مرتكبا لجريمة ريح أو ضمني إلطبلؽ سراح الرىينةاالمتناع عف القياـ بو كشرط ص
 .و في ىذه االتفاقية "اخذ الرىائف بالمعنى النصوص عمي

المادية لممواد النووية )اتفاقية المواد النووية ( بشاف حيازة بشاف الحماية  0986اتفاقية سنة  -6
 .نووية واستخداميا بشكؿ غير مشروعالمواد ال

 بشكؿ غير مشروع وكذلؾ و استخدميا، أو نقميا، أو سرقتيا، أتجـر حيازة المواد النووية ،
خسائر دح ،أو ، أو إحداث ضرر فاـ المواد النووية لتسبب في الموتالتيديدات باستخدا
 .كبيرة في الممتمكات

المتعمؽ بقمع أعماؿ العنؼ غير المشروعة في المطارات التي تستخدـ  0988بروتوكوؿ سنة  -7
الطيراف المدني ، التكميمي التفاقية قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة الطيراف 

  .المدني

  بشأف قمع  األعماؿ الغير  0970أحكاـ اتفاقية مونتلاير )انظر اتفاقية سنة يوّسع نطاؽ
التي المشروعة الموجية ضد سبلمة الطيراف المدني ( ليشمؿ األعماؿ اإلرىابية في المطارات 

 .تخدـ الطيراف المدني الدولي

بحرية بشاف قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سبلمة المبلحة ال 0988اتفاقية سنة  -8
 بشاف األنشطة اإلرىابية عمى متف السفف 

 و النظـ تضع نظاما قانونيا ينطبؽ عمى األعماؿ الموجية ضد المبلحة البحرية الدولية ويشب
 .الموضوعة لمطيراف الدولي

 أو يا عمدا وبشكؿ غير مشروع وبالقوةتجـر قياـ أي شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عمي ،
، إذا كاف مف عماؿ عنؼ ضد شخص عمى متف السفينةلمقياـ بأ، يديد، أو الترىيببالت

ة أو مواد تفجيرية ، أو وضع أجيز العمؿ لمخطر سبلمة مبلحة السفينةالمرجح أف ُيعرض ذلؾ 
 .أي أعماؿ أخرز تيدد سبلمة السفف ، أوعمى متف سفينة

منشآت المتعمؽ بقمع األعماؿ عير المشروعة الموجية ضد سبلمة ال 0988بروتوكوؿ سنة  -9
نشآت الثابتة في ، والمتعمؽ باألنشطة اإلرىابية عمى المثابتة الموجودة عمى الجرؼ القاريال

 .المناطؽ البحرية

  ُينشئ نظامًا قانونيًا ينطبؽ عمى األعماؿ الموجية ضد المنشآت الثابتة الموجودة عمى الجرؼ
 .المدني القاري ُيشبو النظـ الموضوعة لمطيراف

بشأف تمييز المتفجرات الببلستيكية بغرض كشفيا تنص عمى التمييز  0990اتفاقية سنة  -01
 .ستيكية ، لمكافحة تخريب الطائراتالكيميائي لتيسير كشؼ المتفجرات الببل
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  ُوضعت لمراقبة المتفجرات الببلستيكية التي لـ تميز غير القابمة لمكشؼ والحد مف استخداميا
 (.0988بالقنابؿ سنة  013اف أمريكاف )جرز التفاوض بشأنيا في أعقاب تفجير رحمة ب

 جرات الببلستيكية "غير األطراؼ ممزمة بكفالة المراقبة الفّعالة في إقميـ كؿ منيا عمى المتف
 .واردة في المرفؽ التقني لممعاىدة، أي تمؾ التي ال تحتوي عمى أحد عوامؿ الكشؼ الالمميزة "

 تدابير الضرورية والفّعالة لحظر ومنع ، في جممة أمور، باتخاذ اليقوـ يجب عمى كؿ طرؼ أف
، ومنع دخوؿ المتفجرات الببلستيكية غير المميزة إلى اعة متفجرات ببلستيكية غير مميزةصن

إقميميا وخروجيا منو، وممارسة مراقبة صارمة وفعالة عمى حيازة ونقؿ المتفجرات غير المميزة 
عداـ كامؿ مخزونات المتفجرات غير التي صنعت أو استوردت قبؿ سرياف االتفاقية ، وكفالة إ

، أو تمييزىا أو إبطاؿ مفعوليا تي ليست في حوزة الشرطة أو الجيش، أو استيبلكياالمميزة ال
بصفة دائمة في غضوف ثبلث سنوات ، واتخاذ التدابير البلزمة لكفالة إعداـ المتفجرات 

استيبلكيا، أو تمييزىا،  أوتي ىي في حوزة الجيش أو الشرطة ، الببلستيكية غير المميزة ال
أو إبطاؿ مفعوليا بصفة دائمة، في غضوف خمسة عشر عامًا، وكفالة القياـ في أقرب وقت 

 .ياف االتفاقية في الدولة المعنيةممكف بإعداـ أي متفجرات غير مميزة ُصنعت بعد تاريخ سر 

 .0997، لسنة ليجمات اإلرىابية بالقنابؿاالتفاقية الدولية لقمع ا -00

  فجرات وغيرىا مف األجيزة المميتة، بصورة غير نظامًا لوالية قضائية عمى استخداـ المتتُنشئ
 رواح أو، بقصد إزىاؽ األاألماكف العامة المحددة أو ضدىا ، في مختمؼمشروعو وعف عمد

 .ؿ لبلماف العامة، أو بقصد إحداث دمار ىائإحداث إصابات بدنية خطيرة

 .(1) 0999، لسنة اإلرىاباقية الدولية لقمع تمويؿ االتف -07

 سواء  ،ابييف والحيمولة دوف ىذا التمويؿتقضي باف تتخذ األطراؼ خطوات لمنع تمويؿ اإلرى
ماعات تدعي أف ليا أىدافًا خيرية أو ، عف طريؽ جكاف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

رات أو تجار بالمخد، أو تشترؾ أيضًا في أنشطة غير مشروعة مثؿ االاجتماعية أو ثقافية
 .تيريب األسمحة

 أو مدنية أو إدارية عف القياـ بذلؾ ف يمولوف اإلرىاب مسؤولية جنائيةتمـز الدوؿ بتحميؿ م ،
 العمؿ . 

 وكذلؾ مواؿ المخصصة لؤلنشطة اإلرىابية، وتجميدىا ومصادرتياتنص عمى تحديد األ ،
 . عمى حدة لمتأتية مف المصادرة مع دوؿ أخرز، عمى أساس كؿ حالةتقاسـ األمواؿ ا

  مبررا كافيا لبلمتناع عف التعاوفولـ تعد األسرار المصرفية . 

 (.2) 7115االتفاقية الدولية لقمع أعماؿ اإلرىاب النووي لسنة  -03

                                                           
UN. DOC . A/Res/54/109..1  

2 UN .  DOC . A/Res/59/290. 
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 الطاقة النووية، ، بما في ذلؾ منشآت يرة مف األفعاؿ واألىداؼ الممكنةتشمؿ مجموعة كب
 . والمفاعبلت النووية

 ارتكابيا أو المساىمة فييا كشريؾلجرائـ ومحاولة تشمؿ التيديد بارتكاب تمؾ ا. 

 . تنص عمى تسميـ أو مقاضاة تمؾ الجرائـ 

  تشجع الدوؿ عمى التعاوف في منع  اليجمات اإلرىابية بتبادؿ المعمومات والتعاوف في سياؽ
 .جراءات تسميـ المطموبيف التحقيقات الجنائية وا  

 عمى حؿ األزمات ( والحاالت التي تمي  تتناوؿ كبل مف حاالت األزمات )مساعدة الدوؿ
 (.1األزمات )تاميف المواد النووية عف طريؽ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ( )

 الفرع الخامس

 األمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

عمى الرغـ مف أف المحكمة الجنائية الدولية ال تعتبر ضمف أجيزة منظومة األمـ المتحدة،        
، ومف ثـ االتفاؽ الموقع قوية، ارتبطت بنشأة ىذه المحكمةإال أنيا ترتبط باألمـ المتحدة بعبلقات 

 . ا بعد والذي ينظـ العبلقة بينيمامعيا في م

: اىتمت منظمة األمـ المتحدة بإنشاء المحكمة ةائية الدوليالعبلقة بيف األمـ المتحدة والمحكمة الجن - أ
ليا بدارسة موضوع إنشاء  ، حيث كمفت لجنة القانوف الدولي التابعة0948الجنائية الدولية منذ العاـ 

ية عف طريؽ اتفاقية دولية ، وقد فضمت ىذه المجنة أف يكوف إنشاء المحكمة الجنائية الدولالمحكمة
، وىو ما حصؿ مف خبلؿ حدة مف خبلؿ مؤتمر دبموماسي دولياألمـ المت، تحت رعاية جماعية

والذي اقر النظاـ األساسي  0998يونيو  07- 05مؤتمر روما الدبموماسي الذي عقد في الفترة مف 
 (.2لممحكمة الجنائية الدولية)

إقامة  ، عمى أف0996االجتماع التأسيسي لممحكمة  وقد عبرت كافة الوفود المشاركة في       
دـ تعرض ، مع األخذ في االعتبار عنظمة األمـ المتحدة امرأ أساسياً عبلقة بيف المحكمة وم
 . استقبللية المحكمة لمخطر

لدولية عمى تنظيـ العبلقة وقد نصت المادة الثانية مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ا       
رئيس المحكمة نيابة  الدوؿ األطراؼ ويبرمو، حيث يتـ ذلؾ بموجب اتفاؽ تعتمده جمعية بينيما
. وقد أقرت جمعية الدوؿ األطراؼ االتفاؽ المعني بالعبلقة مع األمـ المتحدة في دورتيا عنيا

                                                           
اعتمد الباحث في كتابو الصكوؾ الدولية التي اعتمدىا المجتمع الدولي لمكافحة اإلرىاب عمى  موقع األمـ المتحدة عمى الشبكة 1

 www.un.orgالدولية 
 .82-81، ص ص 2006اإلسكندرية،  الطبعة األولى،، الدار الجامعية الجديدة ، جودة ، المحكمة الجنائية الدوليةد. منتصر سعيد 2

http://www.un.org/


 

236 
 

، كما صدقت عميو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دورتيا  7114سبتمبر  01-6الثالثة خبلؿ  
 .(1) 7114سبتمبر  03( بتاريخ 59)

، حؽ النظر ـ المحكمة، لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدةمف نظا 7-0/ 033أعطت المادة كما        
ذلؾ وفقًا  ، عمى أف يتـ( سنوات مف نفاذىا7سي بعد مرور )في إجراء تعديبلت في نظاميا األسا

 .لمؤتمر الدوؿ األطراؼ
األمـ ما األساسي في مقر ( عمى فتح باب التوقيع عمى نظاـ رو 075ونصت المادة )      
، وكذلؾ يكوف إيداع  7111ديسمبر  30إلى  0998أكتوبر  07، خبلؿ الفترة مف المتحدة

، إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة ، وحتى طمبات االنسحاب فإنيا توجو بإخطار مكتوبالتصديقات
 باإلضافة إلى أف األميف العاـ ىو جية اإليداع لطمبات اإليداع .

بالوظائؼ  ال تتعمؽ( إحالة بعض نزاعات الدوؿ األطراؼ والتي 009/7وأجازت المادة )       
 القضائية إلى محكمة العدؿ الدولية.

( عمى أنو يحؽ لمجمس األمف أف يحيؿ إلى مدعي عاـ المحكمة 03ونصت المادة )       
 .ف الجرائـ التي تختص بيا المحكمةالجنائية أي حالة يرز أنو قد ارتكبت بيا جريمة أو أكثر م

، خاصة مف مصادر التمويؿ لنفقات المحكمة( عمى أف األمـ المتحدة ض005ونصت المادة )
 .تبة عمى إحالة مجمس األمف الدوليالنفقات المتر 

: وترز األمـ المتحدة أف ممارسة حكمة الجنائية في مواجية اإلرىاباألمـ المتحدة والم - ب
، فالمحكمة الجنائية اإلرىاب الدولييساىـ في مكافحة  المحكمة الجنائية الدولية الختصاصيا
، حيث يجب أال كثر خطورة موضوع االىتماـ الدوليالدولية تختص بالنظر في الجرائـ األ

 . ( مف النظاـ األساسي5في المادة )يفمت مرتكبي ىذه الجرائـ مف العقاب والمحددة 

 :مكف إجماؿ ىذه الجرائـ في التاليوي           
 واإلبادة الجماعية . الجرائـ ضد اإلنسانية -0

 جرائـ الحرب والعدواف . -7

 الجرائـ المخمة بإقامة العدالة وسوء السموؾ أما المحاكـ . -3

( مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى أنو يمكف التوسع 073،  070وقد نصت المادتاف )       
 في االختصاص الموضوعي ليذه المحكمة .

 ، عمى أف يتـ ذلؾ وفقاً مى جواز اقتراح التعديبلت( ع7ة )( الفقر 5كما نصت المادة )       
 .اـ األساسي لممحكمةلمنظ

                                                           
المحكمة الجنائية الدولية ، جمعية الدوؿ األطراؼ ، تقرير بشاف مشروع االتفاؽ التفاوضي المعني بالعبلقة بيف المحكمة الجنائية 1

 . 2-1( ، ص ص ICC-APS/3/15. الوثيقة رقـ ) 2004سبتمبر  10-6الدولية واألمـ المتحدة ، الدورة الثالثة ، الىاي ، 
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، فقد قامت الجمعية العامة لؤلمـ يؿ دور المحكمة الجنائية الدوليةورغبة مف األمـ المتحدة في تفع
في قمة األلفية يحث الدوؿ األعضاء عمى التوقيع  7111سبتمبر  8المتحدة بإصدار قرار بتاريخ 

 والتصديؽ عمى نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية .

 الخاتمة والنػتػائػج 

 ج ما يمكف أف ، غير أنو عالمـ المتحدة بشكؿ عاـ إلى اإلرىابلـ يتطرؽ ميثاؽ األ
، وذلؾ عندما تضمف نصوص تطبيقيو تحـر استخداـ القوة في نسميو إرىاب الدولة

موجو مف  -زمف ظيور األمـ المتحدة  –باعتبار أف جؿ اإلرىاب  العبلقات الدولية.
 .  رزدولة إلى أخ

 تخداـ القوة في العبلقات انصرؼ ميثاؽ األمـ المتحدة إلى تحريـ الصورة التقميدية الس
عبر الحدود  –بشكؿ مباشر أو غير مباشر  –، وىي استخداـ القوة المسمحة الدولية
، زاوية استخداـ القوة المسمحة فقطاىرة إرىاب الدولة مف ، أي بمعنى أنو عالج ظالدولية

 ، كالقوة االقتصادية مثبًل.ألي نوع آخر مف استخداـ القوةولـ يتطرؽ 

  حيث مكافحة اإلرىاب، إيجاد تعريؼ لومف الصعوبات التي تواجييا األمـ المتحدة في ،
، ما يتعمؽ بالتمييز رئيسي أماـ أي جيد عالمي. خاصةً تعتبر مشكمة التعريؼ العائؽ ال

، أو لتحقيؽ االستقبلؿ وتحديد لمدفاع عف النفس ، سواءبينو وبيف الكفاح المسمح المشروع
 . ة إلى االختبلؼ حوؿ إرىاب الدولةالمصير ، باإلضاف

  ب ىو تأكيد عمى دورىا في مكافحتومكافحة اإلرىا الستراتيجيةاعتماد الجمعية العامة  ،
 .الدولي عمى التغمب عمى الظاىرةع وتأكيد عمى عـز المجتم

  اتخذ مجمس األمف عدة قرارات ترمي إلى مكافحة اإلرىاب ، أشيرىا تمؾ التي اتخذت إثر
(، الذي أعطى والية واسعة 7110) 0373. ومنيا القرار  7110سبتمبر  00أحداث 

 لممجتمع الدولي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب .

  لي نحو عقد اتفاقية عامة لئلرىاب ، فقد نجح في عمى الرغـ مف تعثر جيود المجتمع الدو
( اتفاقية وبروتوكوال دوليًا لمواجيتو ، تغطي الكثير مف الجوانب لمحد مف الظاىرة 03عقد)

 بشكؿ عاـ .

 ضمف أجيزة منظومة األمـ المتحدة عمى الرغـ مف أف المحكمة الجنائية الدولية ال تعتبر ،
، يساىـ في مكافحة اإلرىاب الدولي، ولذا ختصاصياإاٌل أنيا ترز أف ممارسة المحكمة ال

 تدعـ األمـ المتحدة المحكمة الجنائية الدولية.
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 عجز مالية الجماعات المحمية و آثاره عمى التنمية في الجزائر
  . ســــامي الوافيد

 الممخص:
كتسيير  ،مف  الوظائؼ  عمى المستوز المحميتضطمع الجماعات المحمية  بالعديد 

قية تر و  ،الثقافية و  االجتماعيةو  االقتصاديةالشؤوف العامة المحمية  السيما في مجاؿ  التنمية 
شباع كافة إحتياجاتيـ العامةو تحسينو اإلطار المعيشي  لممواطنيف و  وأماـ تنوع إختصاصات  .ا 

لتزاماتيا المتعددة  يستوجب كؿ ذلؾ  توافر موارد مالية الجماعات المحمية  و  ذاتية  تتيح  ليا ا 
ال يسمح أف الوقع في الجزائر  أىدافيا في إطار مف اإلستقبللية. غير تحقيؽ مشاريعيا و

لمجماعات المحمية بتحقيؽ إستقبللية مالية،  إعتبارا مف أف نمو  و تطور الموارد المالية المحمية 
أمبلؾ  استغبلؿ وء تسير وىذا إلى جانب أف سال يتماشى و المياـ المتزايدة الممقاة عمى عاتقيا، 

 .يعد عامبل  أخر  لعجزىا  الماليالجماعات المحمية أصبح 
إف العجز المػالي الػذي تعػاني منػو الجماعػات المحميػة  اليػـو ىػو نتػاج عديػد مػف األسػباب        

التػػي  سػػاىمت  مجتمعػػة فػػي  الحػػػد مػػف قػػدرتيا عمػػى تغطيػػة كافػػػة نفقاتيػػا، و ىػػو مػػا جعػػؿ ىػػػذه 
بموارد مالية خارجية تمكنيا مف أداء المياـ المتعددة الموكمة إلييا.  االستعانةاألخير مجبرة  عمى 

، إال أف  الجماعػػات المحميػػة  إعانػػات ،ىبػػات ،قػػروض ماليػػة الخارجيػػة سػػواءـ تنػػوع المػػوارد الو رغػػ
ال تجػػد فػػي  المػػوارد الخارجيػػة مصػػدرا أمنػػا و مضػػمونا لػػدعميا سػػوز تمػػؾ  اإلعانػػات المقدمػػة مػػف 

مػف  اعتبػاراطرؼ الدولة . و  ىو ما يفرض عمى البمدية و الواليػة  الخضػوع إلػى  وصػاية الدولػة 
إعانات الدولة ليست مجانية و  أف عمى الدولػة مراقبػة أوجػو صػرؼ األمػواؿ التػي تقػدميا بػؿ  أف 

، و ىػػو ؽ مػػا يتماشػػى و المخططػػات المركزيػػةفػػي أحيػػاف كثيػػرة توجيػػو إرادة البمديػػة و  الواليػػة وفػػ
 القػػرارات النابعػػة عػػف اتخػػاذالجماعػػات المحميػػة، و مساسػػا بسػػمطتيا فػػي  السػػتقبللية انتياكػػامايعػػد 

 .ت المركزيةالفعمية، وتوجييا لخططيا التنموية وفقا لما يتماشى و المخططا احتياجاتيا
abstract 

The local collectivities have to assure the posts at any levels ,like 

the local public affairs, especially in the economic development, social 

and cultural, area and upgrade the living standard of citizens and 

improved  the satisfaction of all their General needs. in front of the 

diversity of reference of the local groups and multilateral obligations 

requiring all availability of financial resources f tohe Autonomous Region 

                                                           
   تونس- -باحث  بالقانوف العاـ كمية الحقوؽ و العموـ السياسية / جامعة تونس المنار 
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that allows them to achieve their projects and their objectives in the 

context of independence. However, the impact in Algeria does not allow 

local collectivities to achieve financial independence, starting from the 

growth and development of domestic financial resources which is not 

consistent and increasing tasks assigned to it, in addition to the 

inappropriate exploitation of the goods of the local groups is another 

financial factor. 

       The actual financial deficit of the local collectivities is the product of 

many reasons that contributed to the reduction of its capacity to cover all 

the expenses, what obliged it to use the foreign financial resources to 

perform the various tasks entrusted to it. despite the diversity of external 

financial resources whether loans, grants, subsidies, the local groups does 

still not find in the external resources a safe and secure support but  only 

those subsidies from the State. what imposes to the municipality the 

mandate and the custody of the State and that the State controls the 

disbursement of the funds provided by but often to the will of the 

municipality. 

 :مقدمة
بمػػػوارد ماليػػػة مسػػػتقمة إف مػػػف موجبػػػات  الحوكمػػػة المحميػػػة أف تتمتػػػع الجماعػػػات المحميػػػة 

تمكنيػػػا مػػػػف أداء الػػػػدور المنػػػوط بيػػػػا و إشػػػػباع حاجيػػػػات المػػػواطف واإلسػػػػتجابة لمتطمبػػػػات التنميػػػػة 
المحمية ، وذلؾ مف خبلؿ اإلستفادة مف موارد مالية ذاتية  تمكنيا مف  إتخاذ قرارات مستقمة بنػاءا 

 تعكػس اإلحتياجػات المحميػة  عمى  معطيات محمية بعيدة عف السيطرة المركزية و القرارات التي ال
الفعمية. فاإلستقبلؿ المالي  و اإلداري لػئلدارة المحميػة يقػاس بمقػدار المػوارد الماليػة التػي تمتمكيػا، 
فكمما كاف لدييا تمويبل ماليا كاف في مقدورىا  التحرر مػف الرقابػة  الصػارمة  لمحكومػة  المركزيػة  

 . ة  عف إحتياجاتياعالتي  تشؿ قدرتيا عمى إتخاذىا  قرارات ناب
غير أف الواقػع فػي الجزائػر ال يسػمح لمجماعػات المحميػة بتحقيػؽ إسػتقبللية ماليػة، إعتبػارا  

مف أف نمو و تطور الموارد المالية المحمية ال يتماشى و المياـ المتزايدة الممقاة عمى عاتقيا سيما 
باب كعيػػػوب فػػػي المنظومػػػة مػػػا تعمػػػؽ بمجػػػاؿ التنميػػػة المحميػػػة . ويعػػػود ذلػػػؾ إلػػػى العديػػػد مػػػف األسػػػ

اإلقتصػػػادية و الماليػػػة ،  فضػػػبل  عػػػف وحػػػدة الممػػػوؿ دافػػػع الضػػػريبة ، إلػػػى جانػػػب تعقيػػػد المسػػػائؿ  
المالية و إرتباطيا  بنواحي فنية عديػدة يصػفيا الػبعض بأنيػا تكنوقراطيػة تتمثػؿ فػي حسػاب أوعيػة  

ى  تراخػي  تطػور و نمػو الموارد و وسػائؿ حصػرىا و تحديػد أسػعارىا، كػؿ ىػذه  المسػائؿ  أدت إلػ
 . وظائؼ و مياـ  الجماعات المحمية الموارد المالية المحمية بالمعدؿ الذي تستوجبو
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   نيػدؼ مػػف خػػبلؿ ىػػذه الورقػػة البحثيػػة إلػػى الوقػوؼ عمػػى واقػػع الماليػػة المحميػػة فػػي الجزائػػر
. ىػذه الوضػعيةاألسػباب المؤديػة إلػى و ما تعانيو  مف عجز في مواردىا المالية الذاتية و تحديػد  

قتػػراح  الحمػػوؿ ىػػذا إلػػى جانػػب تحديػػد آثػػار و إنعكاسػػات  ا لعجػػز المػػالي  عمػػى فعاليػػة التنميػػة، وا 
اآلليػػػات  المسػػػاىمة فػػػي دعػػػـ  الماليػػػة الجماعػػػات المحميػػػة  و بالتػػػالي تفعيػػػؿ التنميػػػة بمػػػا يمبػػػي و 

 إحتياجات المواطنيف.
التػي ت المحميػة و امة تعيشػيا  الجماعػاإف كافة ىاتو المعطيات تطرح إشكاالت جوىرية ى        

ومػاىي إنعكاسػات تتمحور أساسا حوؿ مدز عجز الموارد الماليػة الذاتيػة عػف دعػـ التنميةالمحميػة 
 ؟تنمويالاستقبللية القرار مصادر التمويؿ الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمى 

ىػذه الدراسػة إلػى مبحثػيف نتنػاوؿ فػي ولمعالجة ىذه اإلشكالية كاف  مف الضروري  تقسيـ         
، فػػي حػػيف نخصػػص المبحػػث ميزانيػػة المحميػػة عمػػى دعػػـ التنميػػةالمبحػث األوؿ إنعكاسػػات عجػػز ال

 الثاني لدراسة آثار التمويؿ الخارجي عمى التنمية المحمية .

 دعم التنمية  عكاسات عجز المالية المحمية عمى المبحث األول : إن
كتسػػػيير  المحميػػػة  بالعديػػػد مػػػف  الوظػػػائؼ  عمػػػى المسػػػتوز المحمػػػي،تضػػػطمع الجماعػػػات         

، و ترقيػة تصادية و االجتماعيػة  و الثقافيػةالشؤوف العامة المحمية  السيما في مجاؿ  التنمية االق
و أمػػػػػػاـ تنػػػػػػوع  . و إشػػػػػػباع كافػػػػػػة إحتياجػػػػػػاتيـ العامػػػػػػةاإلطػػػػػػار المعيشػػػػػػي  لممػػػػػػواطنيف و تحسػػػػػػينو 

و إلتزاماتيػػا المتعػػددة يسػػتوجب كػػؿ ذلػػؾ بالضػػرورة تػػوافر مػػوارد إختصاصػػات الجماعػػات المحميػػة  
ماليػػػة ذاتيػػػة  تتػػػيح  ليػػػا تحقيػػػؽ مشػػػاريعيا و أىػػػدافيا فػػػي إطػػػار مػػػف اإلسػػػتقبللية . و قػػػد حػػػددت 

ا. غيػر أنػو أمػاـ تزايػد التنظيمات مػوارد ماليػة  ذاتيػة لمجماعػات المحميػة لتغطيػة إلتزاماتيػو  القوانيف
المػػوارد الماليػػة الذاتيػػة عػػاجزة عػػف تغطيػػة  كافػػة نفقاتيػػا مػػا يجعميػػا فػػي  نفقاتيػػا أصػػبحتأعبائيػػا و 

، و ىذا يعود باألسػاس إلػى العديػد مػف األسػباب سػاىمت مجتمعػة 1حاالت كثير تعاني مف العجز
 في ذلؾ.

 المطمب األول : الموارد المالية الذاتــية  لمجماعات المحمية
حػػدد المشػػرع الجزائػػري مػػف خػػبلؿ النصػػوص القانونيػػة  مػػواردا ماليػػة متنوعػػة لمجماعػػات  

المحمية ، إال أنو و عمى الرغـ مف تنوع تمؾ المػوارد و تعػددىا نصػطدـ بضػعؼ مردويتيػا و عػدـ 
 مقدرتيا عمى تغطية كافة التزاماتيا . 

                                                           
ممتقى الدولي  حوؿ  الوصاية  اإلدارية  مختار اليمامي، العبلقة  بيف الدولة و الجماعات المحمية  عمى ضوء الدستور الجديد،  -1

عمى الجماعات المحمية  في دوؿ المغرب  العربي،  كمية الحقوؽ و العموـ السياسية، جامعة محمد الشريؼ مساعدية ، سوؽ أىراس ، 
 .11. ص 2016أفريؿ 13-12الجزائر، 
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 الفرع األول:  الموارد الجبائية 
ي عبػارة عػف عائػدات  ، و ىػد مالي لكؿ مػف الواليػة و البمديػةة أىـ مور تمثؿ الموارد الجبائي       

والرسوـ المفروضة عمى األشخاص الطبيعيف المقيميف باإلقميـ و األشخاص المعنوييف الضرائب  
يػا المزاوليف لنشاطيـ  داخمو. وتنقسـ الموارد الجبائية  إلى  ضػرائب و رسػـو  يػتـ تحصػيميا إجمال

 و أخرز تشتركاف فييا مع جيات أخرز. البمديات لفائدة الواليات و
عمى الرغـ مف تنوع الموارد الضريبة العائدة إمػا جزئيػا أو كميػا لفائػدة الجماعػات المحميػة   

، حيث يرجع ذلؾ إلى تبعية  1إال أف مردوديتيا  المالية تبقى ضعيفة جدا أماـ التزاماتيا  المتعددة
، تحديػػد أوعيتيػػا، إحػػداث أو إلغػػاء الضػػرائب و الرسػػوـالنظػػاـ الجبػػائي لمدولػػة و احتكارىػػا لسػػمطة 

معدالتيا و توزيعيا، دوف أف يكوف  لموالية و البمدية  أي سمطة لممشاركة في تحديد معالـ النظػاـ 
 الجبائي  المطبؽ عمى مستواىا.

متمثمػة  اختصاص تأسيس الضريبة  لمسمطة التشريعية  و ال الجزائري  حيث أوكؿ المشرع        
، فيقوـ المجمس بتأسيس وعاء الضػريبة و نسػبػػيا و طػرؽ تحصػيميا. في المجمس الشعبي الوطني

فالضريبة تخضع لقواعػد محػددة فػي إطػار قػانوف الماليػة  السػنوي  الػذي يؤكػد مشػروعية الضػريبة 
ميػػة  إال بتحصػػيؿ الضػػرائب و المسػػاىمات و الرسػػوـ و األتػػاوز حيػػث ال يسػػمح لمجماعػػات  المح

المحددة عف طريؽ  التشػريع و التنظػيـ المعمػوؿ بػو. وىػو مػا يؤكػد مػدز تبعيػة الضػرائب المحميػة 
لمسػػػمطة المركزيػػػة و التػػػي تجػػػرد البمديػػػة  و الواليػػػة  مػػػف المبػػػادرة الماليػػػة، فالجبايػػػة المحميػػػة  بيػػػذه 

جماعػػات بقػػدر مػػا تكػػوف  فػػي خدمػػة الغايػػات و األىػػداؼ االقتصػػادية الصػػورة ال تخػػدـ  مصػػالح ال
 .2واالجتماعية و السياسية لمدولة 

 الفرع الثاني: عائدات أمالك الجماعات المحمية  
تتمثػػؿ إيػػرادات  الممتمكػػات فػػي العائػػدات التػػي  تتحصػػؿ عمييػػا الجماعػػات  المحميػػة  مػػف 

، و رغػػػػـ  أف إيػػػػرادات  الممتمكػػػػات 3و بيعيػػػػا...إسػػػتغبلؿ ممتمكاتيػػػػا سػػػػواءا مػػػػف خػػػػبلؿ  إيجارىػػػػا أ

                                                           
، مجمة دراسات قانونية،  كمية الحقوؽ، جامعة صفاقس، دور الجماعات المحمية  في تحقيؽ  التنمية االقتصادية ألفة  بوخاتـ ،  -1

 . 168، ص 2011،  تونس  18عدد 
2-Lotfi Tarchouna , Décentralisation  et  déconcentration en Tunisie , Thése   de  doctorat  droit 
publique , Faculté de droit et  des sciences  politiques, Université  de Tunis-Elmanar, Tunisie,2005, 
P654. 

 أنظر : 3
 .37، المتضمف قانوف البمدية ، جريدة رسميةعدد 2011يونيو 22المؤرخ في ، 10-11مف قانوف البمدية  170المادة  
 .12،يتضمف قانوف الوالية، جريدة رسمية عدد 2012فبراير  12مؤرخ في ،07-12منة قانوف الوالية  151المادة  

 .2004واؿ الخاصة التابعة لمدولة و الجماعات المحمية ، دار ىومة ، الجزائر، ميحياوي، الوجيز في األ انظر أيضا:أعمر
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ضػػػعيفة نسػػػبيا إال أنيػػػا  تمثػػػؿ مػػػوردا ىامػػػا تسػػػاىـ و لػػػو جزئيػػػا  فػػػي تغطيػػػة  نفقػػػات الجماعػػػات 
ستقبللية ،إعتبارا مف أف الجماعات المحمية اإل.  و تعد إيرادات  الممتمكات وسيمة تدعـ  1المحمية

تحصػػيميا و التصػػرؼ فييػػا. و تختمػػؼ عائػػدات أمػػبلؾ صػػاحبة القػػرار فػػي تحديػػد قيمػػة عائػػداتيا و 
البمدية و الوالية حسب حجميا و تنوع ممتمكاتيػا سػواءا أكانػت عقػارا أو منقػوال، فتتمثػؿ أساسػا فػي 

، المحػػػػبلت ذات ي :المحػػػػبلت ذات اإلسػػػػتعماؿ السػػػػكنيإيجػػػػار األمػػػػبلؾ العقاريػػػػة و المتتمثمػػػػة فػػػػ
ز ات ،حقػػػػػوؽ المكػػػػػاف مػػػػػداخيؿ األسػػػػػواؽ، الحجػػػػػاإلسػػػػػتعماؿ التجػػػػػاري ، المػػػػػذابح ،مواقػػػػػؼ السػػػػػيار 

الصػػيفية مػػداخيؿ المخيمػػات ، مػػداخيؿ المخيمػػات اء األسػػواؽ  األسػػبوعية و اليوميػػةكػػر ، العمػػومي
 . الصيفية
الحػػافبلت، إيجػػار العتػػاد كالشػػاحنات  و  ىػػذا إلػػى جانػػب عائػػدات  المنقػػوالت المتمثمػػة فػػي         

لبمديػػػة . و تخػػػتص  المجػػػالس الشػػػعبية ا2اؿ العموميػػػة إيجػػػار المعػػػدات الكبيػػػرة  كتجييػػػزات األشػػػغ
لمكونػػة  لممتمكاتيػػا و الخاصػػة  بالمحافظػػة  عمػػى األمػػبلؾ والحقػػوؽ الوالئيػػة بجميػػع التصػػرفات  او 

ألمػػبلؾ و المعػػامبلت و الصػػفقات  واإليجػػارات وقبػػوؿ تسػػييرىا،  كػػإبراـ عقػػود إقتنػػاء  اإدارتيػػا  و 
قػػػػوؽ عمػػػػى األمػػػػبلؾ  العقاريػػػػة  والمنقولػػػػة  التػػػػي تممكيػػػػا الوصػػػػايا، و ممارسػػػػة  كػػػػؿ الحااليبػػػػات و 

الجماعػػػات المحميػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ  حػػػؽ الشػػػفعة  تسػػػيير شػػػبكات الطػػػرؽ و السػػػير عمػػػى إحتػػػراـ  
 .3التنظيـ  في مجاؿ  الشغؿ المؤقت لؤلماكف  التابعة  لممصالح العمومية والمحافظة عمييا

لممتمكػػات كيفيػات  إدارة  اوالوالئيػة  لتحديػػد طػرؽ و اوؿ  المجػالس  الشػػعبية البمديػة و تتػد         
، تجديد عقود اإلمتياز، تحديػد  ت  لممرافؽ  العامة  مثؿ المقابر. كتخصيص بعض العقاراالعقارية

مػػذابح، المواقػػؼ و الطريػػؽ العمػػومي، قبػػوؿ ، الالػػدفع  مقابػػؿ  إسػػتغبلؿ  األسػػواؽ األتػػاوز واجبػػة 
وؽ العينيػػػة كحػػػؽ اإلنتفػػػاع ، اإلسػػػتغبلؿ و اإلمتيػػػاز  بمقابػػػؿ  الوصػػػايا  التنػػػازؿ عػػػف الحقػػػاليبػػػات و 

،  كما يتعيف عمى المجمس الشعبي البمدي  4لفائدة مؤسسات عمومية  خاصة أو أشخاص طبيعيف
مػػبلؾ البمديػػة المنتجػػة لممػػداخيؿ القيػػاـ  بصػػفة دوريػػة  بإتخػػاذ التػػدابير البلزمػػة مػػف أجػػؿ  تثمػػيف األ

 .5جعميا أكثر مردوديةو 
 

                                                           
و العموـ   االقتصادية، كمية العمـو  االقتصاديةخنفري خيضر، تمويؿ التنمية في الجزائر ، واقع وأفاؽ،  أطروحة دكتوراه في العموـ  -1

 . 45، ص 2011، 3زائرالتجارية و عمـو التسيير، جامعة الج
 .10-11، مف قانوف البمدية 158،159، 157المادة -2

عايمي رضواف ، أمبلؾ الجماعات المحمية و مبدأ البلمركزية  اإلدارية ، مجمة المفكر، كمية الحقوؽ  و العموـ السياسية  جامعة  -3
 . 504، ص2014جانفي  محمد خيضر، العدد  العاشر ، بسكرة ، الجزائر،

 ، المتعمؽ بإمتياز  و تأجير المرافؽ المحمية . 1994سبتمبر  7المؤرخ في  842شور وزير الداخمية رقـ من -4
 .38ص ،1989حسيف مصطفى حسيف، المالية العامة، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،  -5
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 ع الثالث:  إيرادات اإلستغاللالفر 
تشكؿ  إيرادات اإلسػتغبلؿ المتمثمػة فػي أسػعار  بعػض الخػدمات  التػي تقػدميا الجماعػات 
المحميػػػػة نسػػػػبة ضػػػػئيمة مػػػػف اإليػػػػرادات المحميػػػػة ، فالبمديػػػػة و الواليػػػػة  تحػػػػدداف  فػػػػي إطػػػػار تسػػػػيير  

تتناسػػػػب و طبيعػػػػة الخدمػػػػة الممتمكػػػػات و المصػػػػالح العموميػػػػة المحميػػػػة مسػػػػاىمة ماليػػػػة لممػػػػرتفقيف 
، 1المقدمة و نوعيتيا.فالبمدية و الوالية   تعززاف مواردىما مقابؿ الخدمات التي  تؤديانيا  لممواطف

فالميػػاـ المقدمػػة لصػػالح  المػػواطنيف المقيمػػيف  عمػػى المسػػتوز المحمػػي إمػػا مجانيػػة دوف مقابػػؿ أو 
كمفػة بسػيطة بالنسػبة لممػواطنيف فيػي بمقابؿ  جد ضػعيؼ . فػإذا كانػت  ىػذه الميػاـ  مجانيػة أو بت

 .2بالنسبة لمجماعات المحمية تستنزؼ تكاليؼ باىضة 
عمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ  فػػإيرادات اإلسػػتغبلؿ تمثػػؿ أداة ىامػػة لئلسػػتقبلؿ المػػالي لمجماعػػات و         

ا ، و كذلؾ  لمسيطرة التي تتمتػع بيػشرة بالخدمات التي تقدميا مف جيةالمحمية نظرا إلرتباطيا مبا
عمػػى ىػػذا النػػوع  مػػف اإليػػرادات مػػف جيػػة أخػػرز. سػػواء فػػي تحديػػد مقاديرىػػا عػػف طريػػؽ  مػػداوالت 

. و بذلؾ يمكف أف يطمؽ عمى ص تحصيميا عف طريؽ أمناء الخزينةالمجالس الشعبية او فيما يخ
إيرادات اإلستغبلؿ بأنيا اإليرادات  الخاصة  بالجماعػات المحميػة أي التػي تعػود إلييػا بشػكؿ كمػي 

بػػأي صػػبلحيات حوليػػا سػػواء  ىػػذا عكػػس اإليػػرادات الجبائيػػة التػػي ال تتمتػػع  الجماعػػات المحميػػة و
فيمػػا  يتعمػػؽ بتحديػػد مقػػدارىا أو تحصػػيميا. إال أنػػو  يجػػب اإلشػػارة ىنػػا أف الحريػػة او السػػمطة التػػي 
تتمتػػع بيػػا الجماعػػات المحميػػة ليسػػت مطمقػػة ،حيػػث يتػػدخؿ المشػػرع  بػػالنص عمػػى كيفيػػة  تحديػػد 

فػي ذلػؾ إنتقػاص الجيات الوصية عمييا  و ر ىذه  الخدمات  باإلضافة  إلى ضرورة  موافقة أسعا
 .3مف حرية الجماعات المحمية في ىذا المجاؿ

 معوقات التنمية المطمب  الثاني: أسباب عجز المالية المحمية و 
لقد ساىمت العديػد  مػف األسػباب و الظػروؼ فػي خمػؽ وضػعية ماليػة عػاجزة  لمجماعػات 

اإليػػػػرادات يخمػػػػؽ حالػػػػة مػػػػف العجػػػػز  المحميػػػػة فالتزايػػػػد المسػػػػتمر لمنفقػػػػات دوف أف يقابمػػػػو زيػػػػادة فػػػػي
االنسػػداد.  ىػػذا إلػػى جانػػب  مػػا تحػػاوؿ الدولػػة تكريسػػو مػػف خػػبلؿ قػػوانيف الماليػػة ، حيػػث تسػػيطر و 

جانػب الدولة عمػى العائػدات الجبائيػة دوف مراعػاة االحتياجػات الماليػة لمبمديػة و الواليػة ، ىػذا إلػى 

                                                           
1-Michel Bouvier , Les finances local , L.G.D.J , 10éme édition , France, 2005, p15. 

سييمة صالحي، اإلستقبللية المالية  لممجموعات المحمية ، مذكرة ماجستير في القانوف العاـ، جامعة منتوريقسسنطينة، الجزائري،  -2
 .107، ص 2008-2009

عموـ  التجارية  و  االقتصاديةة العموـ المالية لمبمدية في الجزائر،  مجمة أبحاث إقتصادية و إدارية ، كمي االستقبلليةعبد القادر موفؽ،  -3
 . 104، ص2007ر، جامعة محمد خيضر، العدد الثاني ، بسكرة ، الجزائر، يالتسي
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أف سػػوء تسػػيير واسػػتغبلؿ أمػػبلؾ الجماعػػات المحميػػة أصػػبح يعػػد عػػامبل آخػػر لعجزىػػا المػػالي مػػا 
 يحوؿ دوف دفع عجمة التنمية قدما.

 تزايد نفقات الجماعات المحمية  الفرع األول: 
ات العامػػة المحميػػة بصػػفة منتظمػػة تعمػػؿ الجماعػػات المحميػػة جاىػػدة عمػػى تمبيػػة االحتياجػػ

الحاجػػػػات العامػػػػة المحميػػػػة كًمػػػػا ونوًعػػػػا تػػػػزداد وجوبػػػػا حجػػػػـ النفقػػػػات اليادفػػػػة  مسػػػػتمرة  و بازديػػػػادو 
سػػمبا  إلشػػباعيا. وقػػد عرفػػت نفقػػات الجماعػػات المحميػػة تزايػػدا متسػػارعا فػػي اآلونػػة األخيػػر، مػػا أثػػر

عمػػى الػػرغـ مػػف حياتيا المتعػػددة عمػػى حػػد سػػواء. و صػػبلالبمػػديات و الواليػػات  لمياميػػا و  عمػػى أداء
ات و الواليػػػة ، نجػػػد ىػػػذه األخيػػػر نفسػػػيا ممزمػػػة بػػػأداء نفقػػػ لتػػػي تمػػػر  بيػػػا البمديػػػةالماليػػػة ااألزمػػػة 

، و مف جية أخرز ىي أيضا مضطرة  لمسايرة عجمة التنميػة ضرورية لتسيير مصالحيا مف جية
نجػد أف  المشػرع   07-12و قػانوف الواليػة 10-11فتعدد بيذا أوجو النفقات. فوفقا لقانوف البمديػة 

نفقات التسػيير و نفقػات التجييػز اليدؼ  لتحديد أوجو النفقات فقسميا بذلؾ إلى  قد اعتمد معيار 
 االستثمار. و 

 نفقـــــــــات الـــــــــــــــــتسيـــــيــر: أوال
تسيير المصػالح التابعػة لمبمديػة والواليػة. فالبمديػة يقصد بنفقات التسيير، النفقات الخاصة ب 

ؽ التابعػػة ليمػػا وضػػماف حسػػف سػػيرىا لتػػتمكف مػػف  إشػػباع الحاجيػػات الواليػػة مكمفػػاف بػػإدارة المرافػػو 
تيدؼ نفقػات التسػيير إلػى الحفػاظ . حيث استمراو  بانتظاـالمختمفة لمسكاف المقيميف عمى إقميميا 

ف أف تنشػػػػأ أو تكتسػػػػب ممكيػػػػات عمػػػػى الممكيػػػػات التابعػػػػة لمبمديػػػػة و الواليػػػػة و صػػػػيانتيا ، ذلػػػػؾ دو 
بػػؿ  بالنفقػػة ، و ال يقصػػد  بػػالتكرار مقػػدارالتسػػيير بصػػفة دوريػػة كػػؿ سػػنةنفقػػات و تتكػػرر . 1جديػػدة

ظفيف ، و مثاؿ ذلؾ أجػور المػو ابت  يتغير بالزيادة أو بالنقصافموضوعيا ، فمقدار النفقة غير  ث
 .2، فقد تزيد و قد تنقص  مف سنة إلى  أخرزالتي ال تعرؼ الثبات كؿ سنة

تحمػػؿ ميتيػػا  إلػػى نفقػػات إجباريػػة  وىػػي النفقػػات التػػي و تنقسػػـ  نفقػػات التسػػيير حسػػب أى        
الػػػة عنيػػػا حتػػػى فػػػي ح االسػػػتغناءالتػػػي ال يمكػػػف الطػػػابع اإلجبػػػاري والمنصػػػوص  عمييػػػا  قانونػػػا و 

لوية ليا لضماف سػير ، فاألو يا لتسيير شؤوف الجماعات المحميةوالبد مناألزمات لكونيا  ضرورة  
. إف تحديد القانوف لمنفقػات اإلجباريػة  التػي يتعػيف عمػى المجػالس  المحميػة المنتخبػة  ىياكؿ الدولة

                                                           
، المالية العامة "المبادئ العامة و تطبيقاتيا في القانوف الجزائري"، ديواف المطبوعات الجامعية  الجزائر، يميس شاوش بشير،  -1

 .163، ص2008
، 2003الجزائر،  الشريؼ رحماني، أمواؿ البمديات الجزائرية ، اإلعتبلؿ ، العجز و التحكـ الجيد في التسيير، دار القصبة لمنشر -2

 .84ص
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، مػػف حػػرص المشػػرع عمػػى دفػػع الجماعػػات المحميػػة  لمتكفػػؿ جيػػا  فػػي الميزانيػػة  لػػو  مػػا يبػػررهإدرا
 : . وىي  تتمثؿ في1بالنفقات الضرورية و التي تمتص النسبة  ألكبر مف الميزانية

 تخدميف.أجور و أعباء المس -
 المساىمات المقررة عمى أمبلؾ و مداخيؿ البمدية بموجب  القوانيف. -
 نفقات صيانة األمبلؾ  المنقولة و العقارية. -
 نفقات صيانة طرؽ البمدية ، المساىمات  البمدية و األقساط المترتبة عمييا. -
 فوائد القروض. -
 أعباء التسيير المرتبطة باستغبلؿ  تجييزات. -
 المصالح البمدية .مصاريؼ تسيير  -
 .2األعباء السابقة  -
أما بالنسبة لنفقات التسيير االختيارية فتتمثؿ في تمؾ النفقات التي لمجماعات المحمية          

 سمطة تقديرية في إدراجيا أو عدـ إدراجيا  بالميزانية.  
 ثانيا: نفقات التجييز و االستثمار 

 ات المحميػة أو إحػداث  تغييػرات أوممكيػة الجماعػ ىي تمؾ النفقات  اليادفػة الػى  تنميػةو      
 :الية ، حيث  تشمؿ نفقات  التجييزالو تعدؿ في تجييزات البمدية و 

 العقارات. اكتساب -
 العتاد .  اقتناء -
 اإلنشاءات الجديدة ، و المتمثمة في إنشاء البنيات، شؽ الطرقات...  -
 صد تجديدىا.               عمميات  الترميـ و اإلصبلح التي تجرز  عمى العقارات  ق -
أمػػػا بالنسػػػبة لنفقػػػات االسػػػتثمار فيػػػي النفقػػػات ذات الطػػػابع المػػػالي التػػػي تسػػػمح مػػػف إنشػػػاء        

 الوحدات االقتصادية أو تطوير نشاط المؤسسات القائمة.
عمى الرغـ مف تعػدد المػوارد الماليػة  الذاتيػة لمجماعػات المحميػة إال أف مردوديتيػا ضػعيفة 

 تمكنيا مف تغطية كافة التزاماتيا، فعدـ التناسؽ بيف المياـ الموكمة لمجماعات المحمية لمغاية و ال
و الموارد المالية يخمؽ حالة مف االنسداد و العجز. حيث تحتؿ نفقات التسيير المرتبة األولى مف 

سػػمبا  ، و ىػػو مػػا يػػؤثركبػػر مػػف المػػوارد الماليػػة الذاتيػػةمجمػػوع اإلنفػػاؽ المحمػػي، فتمػػتص الجػػزء األ

                                                           
أطروحة دكتوراه في  ت الفعمية و التطورات الضرورية  عبد الصديؽ الشيخ، االستقبلؿ المالي لمجماعات المحمية  مف حيث الحاجا -1

 .128، ص 2011، 1ـ ، كمية الحقوؽ ، جامعة الجزائر القانوف العا
 .10-11مف قانوف البمدية  199، 198المواد  -2
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و يجعميػػا فػػي وضػػعية عجػػز مػػالي دائػػـ خاصػػة بالنسػػبة لمبمػػديات بػػؿ إف عمػػى الميزانيػػات المحميػػة 
 .  1أغمبيتيا ال تكاد  تغطي  نفقات التسيير كما سنوضح الحقا

 :  ضعف العائدات الضريبيةالفرع الثاني
تعمػػؽ األمػػر  تمثػػؿ عائػػدات المػػوارد الجبائيػػة مػػوردا ماليػػا رئيسػػيا لمجماعػػات المحميػػة سػػواءا

إال أننػا  عمى الرغـ مف تنػوع المػوارد الجبائيػةائدة جزئيا أو كميا لفائدتيا . و بالضرائب و الرسوـ الع
مػػات المتعػػػددة الممقػػػاة عمػػػى نصػػطدـ بواقػػػع  مردوديتيػػػا الماليػػة التػػػي تعػػػد ضػػعيفة جػػػدا أمػػػاـ االلتزا

 .يث يرجع ذلؾ إلى عديد مف األسباب، حكاىميا

 الجبائي لمدولة أوال : تبعية النظام
  إلدارة المركزية لسمطة إحداث إف المقصود  بتبعية النظاـ الجبائي لمدولة ىو احتكار ا

تيا و توزيعيا، دوف أف يكوف  لمجماعات ، تحديد أوعيتيا، معدالإلغاء  الضرائب و الرسـو أو
 .2المحمية أي سمطة لممشاركة في تحديد معالـ النظاـ الجبائي المطبؽ عمى مستواىا

إف البمدية و الوالية باعتبارىا جماعة إقميمية ال مركزية ال تممؾ أية سمطة في إحػداث أي         
، اعتبػػارا مػػف أف اختصػػاص إحػػداث الضػػرائب اختصػػاص ضػػريبة أو رسػػـ  عمػػى مسػػتوز إقميميػػا

أصػػػػيؿ لمسػػػػمطة التشػػػػريعية  ال يمكػػػػف تفويضػػػػو. حيػػػػث تتػػػػولى السػػػػمطة التشػػػػريعية و المتمثمػػػػة فػػػػي 
الشػػػػعبي الػػػػوطني اختصػػػػاص تأسػػػػيس الضػػػػريبة ، وتحديػػػػد وعائيػػػػا و نسػبتػػػػػيا و طػػػػرؽ  المجمػػػػس

تحصيميا، فالضريبة تخضػع لقواعػد محػددة فػي إطػار قػانوف الماليػة السػنوي الػذي يؤكػد مشػروعية 
الواليػة  المركزية و التي تجػرد البمديػة و  الضريبة، ويؤكد كذلؾ مدز تبعية الضرائب المحمية لمسمطة

 .3المالية و يفسر عدـ قدرتيا عمى التحكـ في ماليتيامف المبادرة 
ممػػا يجػػدر اإلشػػارة إليػػو فػػي مجػػاؿ تبعيػػة النظػػاـ الجبػػائي أف توزيػػع المػػوارد الجبائيػػة فػػي و          

الجزائػػر يعػػد مػػف اختصاصػػات الدولػػة أيضػػا ، حيػػث  تتػػولى ىػػذه األخيػػر توزيػػع عائػػدات المػػوارد 
ير موضػػوعية دقيقػػة محػػددة ف تسػػتند فػػي ذلػػؾ إلػػى معػػايالجبائيػػة بمػػا يتماشػػى و مصػػالحيا دوف أ

تػػة لفائػػدتيا عمػػى حسػػاب  . فتخصػػص نسػػب ىامػػة مػػف  المػػوارد الجبائيػػة المنتجػػة و الثابومعروفػػة
دولػػة فػػي عائػػدات الرسػػـ عمػػى ل، و عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فالنسػػبة المخصصػػة لفائػػدة االبمديػػة والواليػػة

، حصػػػػػة الدولػػػػػة بالنسػػػػػبة لضػػػػػريبة الجزافيػػػػػة الوحيػػػػػدة  %85إلػػػػػى %80القيمػػػػػة المضػػػػػافة يمثػػػػػؿ 
مػالي إعتبػارا مػف أف عائػدات لبمديػة و الواليػة فػي وضػعية عجػز  ، و ىو ما يجعؿ ا%4855تمثؿ
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، و ىو ما يفػرض تبعيتيػا تجػاه الدولػة و بالتػالي زعزعػة لجبائية تمثؿ المورد األساسي لياالموارد ا
 مفيـو االستقبللية المالية.  

عمى الرغـ مف تنوع الضرائب و الرسوـ التي تتولى الدولػة تحصػيميا نجػد أف المنظومػة و          
الرسػػـو عمػػى عائػػدات الضػػرائب و  الجبائيػػة فػػي الجزائػػر تعػػاني إشػػكالية أخػػرز تتمثػػؿ فػػي إرتكازىػػا

، الجماعػػػػات المحميػػػػة ىػػػػو مػػػػايخمؽ بػػػػدوره فجػػػػوة بػػػػيفؤلنشػػػػطة االقتصػػػػادية والتجاريػػػػة، و الموجيػػػػة ل
الواليات النائية تقؿ بيا بؿ تكاد تنعدـ األنشطة االقتصادية و التجاريػة المػدرة لمعائػدات فالبمديات و 

رسػػػـو ذات المردوديػػػة  الجبائيػػػة مػػػا يجعػػػؿ مواردىػػػا الجبائيػػػة  تقتصػػػر عمػػػى بعػػػض الضػػػرائب و ال
يرجع سبب ذلؾ إلى توحيد النظاـ الجبائي عمى مستوز كافة بمديات و واليػات الػوطف ، و الضعيفة
مراعاة المشرع  الى خصوصيات بعضيا ما ينتج عنػو عجػز عػدد كبيػر منيػا و تبقػى دائمػا  دوف  

 في حاجة إلى موارد مالية خارجية . 

 ثانيا : ظاىرة الغش و التيرب الضريبي 
، الجماعات المحمية  في رسـ معالموإضافة إلى  تبعية النظاـ الجبائي و محدودية  دور     

أيضػا مػف ظػاىرة التيػرب الضػريبي و ىػو مػا يػؤثر سػمبا و بصػورة مباشػرة نجد ىذه األخيرة تعاني 
عمػػػى مردوديػػػة المػػػوارد الضػػػريبة . حيػػػث يعػػػرؼ التيػػػرب الضػػػريبي  بأنػػػو خػػػرؽ القػػػانوف الجبػػػائي  
بيدؼ التيرب مف فرض الضريبة و تخفيض أساس تقديرىا. كما يعرؼ أيضا  بأنو كؿ الحركػات 

حاسػػػػبية و كػػػػؿ الوسػػػائؿ والترتيبػػػػات والتػػػػدابير التػػػػي يمجػػػػأ إلييػػػػا  و الماديػػػة والعمميػػػػات القانونيػػػػة الم
التيرب . وسواءا تعددت صور الغش و  1المكمؼ بيدؼ التخمص مف دفع الضرائب و المساىمات"

الضريبي كامتناع المكمفيف عف أداء المستحقات الضريبية الواجبة عمييـ ، أو المجوء إلى استثمار 
غيرىػا تػؤدي بة أقػؿ، إال أف كافػة ىػذه السػبؿ و أو ذات نسب ضري األمواؿ في مشاريع تكوف معفاة

، 2ىو ما يؤدي حتما إلى عجز في ميزاف اإليرادات ة إلى تراجع مردودية الجباية ، و بطريقة مباشر 
 :واىر العديد مف األسباب مف ضمنياو قد ساعد في تنمية ىذه الظ

انخفاضػا   الرسوـ و الضرائب ارتفاعػا و دالت عدـ استقرار التشريعات الجبائية و تذبذب مع -
 ماجعؿ النظاـ الجبائي يتسـ بنوع مف الغموض وعدـ وضوح معالمو.

عجػػز اإلدارة الجبائيػػة عػػف أداء مياميػػا المتزايػػدة مقابػػؿ العػػدد الضػػئيؿ لؤلعػػواف اإلداريػػيف  -
 .سمبا عمى حصيمة الموارد الضريبيةالقائميف  عمى الرقابة و نقص التجييزات ، ما أثر 
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تقصػػير أجيػػزة الدولػػة المكمفػػة بتحصػػيؿ الضػػريبة فػػي نشػػر الػػوعي الضػػريبي  الػػبلـز لػػدز  -
 .1المكمفيف بيا

 ستغالل الممتمكات المحمية  إالفرع الثالث:  سوء 
، تعػػػاني البمديػػػة ردىػػا الجبائيػػػةإلػػى جانػػػب األزمػػػة التػػػي تواجػػو الجماعػػػات المحميػػػة فػػػي موا

، حيث تعػاني مػف المردوديػة الضػعيفة الناتجػة عػف ممتمكاتياضا مف ازمة في استغبلؿ الوالية  أيو 
مكػػػػات الػػػػذي تحػػػػوزه أغمػػػػب البمػػػػديات فبػػػػالرغـ مػػػػف الكػػػػـ اليائػػػػؿ مػػػػف  الممتاسػػػػتغبلؿ ممتمكاتيػػػػا . 

الواليػػات، إال أف  المػػداخيؿ المحصػػمة مػػف ىػػذه المػػوارد لػػـ تسػػتطع  الوصػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ غايتيػػا و 
عات المحمية  بصػورة فعالػة. فعائػدات البمديػة و الواليػة مػف الجوىرية أال وىي تمويؿ ميزانية الجما

اسػػتغبلؿ ممتمكاتيػػا ال تشػػكؿ سػػوز نسػػبة ضػػئيمة مقارنػػة بالمصػػادر الجبائيػػة أو مصػػادر التمويػػؿ 
 . مف مجموع إيراداتيا %10الخارجي ، فيي ال تتعدز نسبة 

ممتمكػات بالنسػبة لمماليػة استغبلؿ ال إف الدور المالي الذي مف المفروض أف تؤديو عائدات       
ىػو يث المردودية و الفاعمية الماليػة، و العامة الزاؿ  إلى غاية األف ضعيفا و دوف المستوز مف ح

مراقبػة أسػعار ا المحمية المنتجػة  لممػداخيؿ، و ما يوجب عمى البمدية و الوالية إعادة تقويـ ممتمكاتي
كػاف.  فالعديػد مػف الممتمكػات مسػتأجرة  خاصػة التجاريػة  واألسػواؽ و حقػوؽ المتأجير المحبلت  و 

 بأسعار رمزية ال تغطي  حتى تكاليؼ صيانتيا و منيا ما ىو مؤجر بدوف مقابؿ.
إف زيادة  اإلنفاؽ  العمػومي الػذي صػاحب ظػاىرة التضػخـ و ارتفػاع األسػعار لػـ يصػاحبو        

الشروع في أي  إنجاز لممنشآت . فعمى البمدية و الوالية قبؿ جعة لؤلسعار اإليجارية لمممتمكاتمرا
األمػػػػر  ، سػػػػواءا  تعمػػػػؽ ىػػػػدة عمػػػػى المحافظػػػػة  عمػػػػى ممتمكاتيػػػػاجديػػػػدة وجػػػػب عمييػػػػا أف تعمػػػػؿ جا

التصػػرؼ فييػػا  أو منيػػا أو اسػتغبلليا واسػػتعماليا  االسػػتفادةأو العمػػؿ عمػى  بإحصػائيا  أو ترميمػػو
 163قػػد نصػػت المػػادة بمػػا يخػػدـ مصػػمحة مواطنييػػا و يعػػزز مػػداخيميا و يحػػد مػػف مصػػاريفيا . و 

" يتعػػػيف عمػػػى المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي القيػػػاـ بصػػػفة دوريػػػة  بإتخػػػاذ  10-11مػػػف قػػػانوف البمديػػػة 
التػػػػدابير البلزمػػػػة  مػػػػف أجػػػػؿ  تثمػػػػيف  االمػػػػبلؾ  البمديػػػػة  المنتجػػػػة  لممػػػػداخيؿ  و  جعميػػػػا  اكثػػػػر  

والية عمى أمبلؾ عمى أف " تتوفر ال 07-12مف قانوف الوالية  06مردودية " ، كما نصت المادة 
 تتولى صيانتيا و الحفاظ عمييا و تثمينيا."

، نجػدىا مػف جيػة أخػرز اتيػا مػف جيػةاضافة الى سوء استغبلؿ الجماعات المحميػة لممتمك       
فػػػي تحصػػػيؿ إيػػػرادات االسػػػتغبلؿ. حيػػػث تتجاىػػػؿ البمديػػػة و الواليػػػة تحصػػػيؿ مقابػػػؿ تتيػػػاوف أيضػػػا 
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التي تقػدميا فػي حػيف أف القػانوف يػرخص ليػا ذلػؾ، مػا يجعػؿ إيراداتيػا جػد ضػعيفة و ال  الخدمات
 . 1تغطي  نفقات ما تقدمو مف خدمات  و ىو ما يستنزؼ ماليتيا و يساىـ في زيادة عجزىا أكثر 

 المبحث الثاني: التمويل الخارجي و آثاره عمى  التنمية المحمية 
لجماعػات المحميػة اليػـو ىػو نتػاج عديػد مػف األسػباب إف العجز المػالي الػذي تعػاني منػو ا

التي  ساىمت  مجتمعة في الحد مف قدرتيا عمى تغطية كافة نفقاتيا، و ىو ما جعؿ ىذه األخير 
مجبرة  عمى االستعانة بموارد مالية خارجية تمكنيػا مػف أداء الميػاـ المتعػددة الموكمػة إلييػا. حيػث 

را في التركيبة الماليػة المحميػة و جػزءا ال يتجػزأ مػف النظػاـ عنصأصبحت الموارد المالية الخارجية 
 .2المالي المحمي

، إال أف الجماعػػات إعانػػات و رغػػـ تنػػوع المػػوارد الماليػػة الخارجيػػة سػػواءا قػػروض، ىبػػات،        
المحمية ال تجد في  الموارد الخارجية مصدرا أمنا و مضمونا لدعميا سوز تمؾ اإلعانػات المقدمػة 

ىػو مػا يغيا مػوردا ىامػا لػدعـ ماليتيػا، و الدولة ، حيث تعػد إعانػات الدولػة بػاختبلؼ صػمف طرؼ 
أف إعانػات الدولػة ليسػت  يفرض عمػى البمديػة و الواليػة  الخضػوع إلػى  وصػاية الدولػة اعتبػارا مػف

يػاف كثيػرة توجيػو إرادة أف عمى الدولة مراقبة أوجو صػرؼ األمػواؿ التػي تقػدميا بػؿ فػي أحمجانية و 
الجماعػات  السػتقبلليةىػو مايعػد انتياكػا ؽ ما يتماشى و المخططات المركزية، و الوالية وفية و البمد

 .عمى التنمية المحمية و فعاليتياالمحمية، و يؤثر بصورة سمبية 

 المطمب األول:  مصادر التمويل الخارجية لممالية المحمية
تعتبػػر ظػػاىرة النمػػو السػػريع لنفقػػات الجماعػػات المحميػػة مػػف الظػػواىر العامػػة التػػي أضػػحت   

مكانياتيػػػا. و  كصػػػفة أساسػػػية  مبلزمػػػة لكافػػػة البمػػػديات و الواليػػػات ، عمػػػى إخػػػتبلؼ أمػػػاـ حجميػػػا وا 
ضعؼ مواردىا الذاتية و المتأتية مف الموارد الجبائية وموارد الممتمكات ، تجد الجماعات المحميػة 

ا عػػػاجزة عػػػف ضػػػماف الخػػػدمات الضػػػرورية  لممػػػواطنيف و توجيػػػو التنميػػػة وفقػػػا لبلحتياجػػػات نفسػػػي
المحميػػة ، مػػا يجعميػػا فػػي حاجػػة ماسػػة لمصػػادر تمويػػؿ خارجيػػة تػػدعميا لتػػتمكف مػػف أداء الميػػاـ 

 :ب نوع الحاجة إلىتتمثؿ مصادر التمويؿ الخارجي  لمجماعات المحمية حس. و 3المنوطة بيا
                                                           

، الممتقى الدولي حوؿ -نماذج مف إقتصادية  الدوؿ النامية –حياة بف إسماعيؿ و وسيمة السبتي، التمويؿ المحمي  لمتنمية  المحمية  -1
سياسات التمويؿ  و أثرىا عمى االقتصاديات و المؤسسات "دراسة  حالة الجزائر و الدوؿ النامية "، كمية العمـو االقتصادية و التسيير، 

 .02، ص2006نوفمبر  22و  21مد خيضر، بسكرة ، الجزائر، جامعة مح
2
NejibBelaid,  Autonomie locale et  mutations  recentes  dans les finances municipales, Thése de 

doctorat en droit publique , Faculté de droit et  des sciences  politiques de Tunis , Tunisie,1998., p128. 
3
-Samir Boumoula, La problématique des finances publique locales en algerie,  : Décentralisation 

réelle ou supposée ? cas de quelques communes  de laWilaya De Béjaia,  Revue  des Sciences 

économiques  et  de  gestion, faculté des science  économiques , comercial,sciences gestion ,Université 

de FerhateAbes, Numéro 8,  setif,  Algerie , 2008, p 17 . 

http://eco.univ-setif.dz/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-08-2008/001-Samir%20BOUMOULA.pdf
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 البمدية لمتنمية.إعانات المخططات  -
 إعانات الصندوؽ المشترؾ لمجماعات المحمية . -
 القروض. -
 التبرعات و اليبات . -
 مسح الديوف. -
 التعويضات الناجمة  عف تخفيض  التعويض الجبائي. -
 إعانات المخططات البمدية لمتنمية :   -1

تسػمح  لتػيالماليػة اى أنو مجمػوع الوسػائؿ القانونيػة و يمكف تعريؼ المخطط البمدي لمتنمية عم
سياسػػاتيا التنمويػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة وفػػؽ مػػا  تجسػػيدلمجماعػػات المحميػػة بتقػػدير و 

تستفيد الجماعات المحمية مف إعانات الدولة في ىػذا اإلطػار، يتماشى ومخطط التنمية الوطنية، و 
ة العمرانيػة والتػوازف حيث تمثؿ إعانات الدولة لممخطط البمػدي لمتنميػة وسػيمة  لتنفيػذ سياسػة التييئػ

الجيػػوي والتنميػػة المحميػػػة، ويػػتـ تمويمػػو مػػػف ميزانيػػة التجييػػػز  لمدولػػة عػػف طريػػػؽ رخصػػة برنػػػامج 
شػػروط  136-73قػػد نظػػـ المرسػػـو التنفيػػذي  رقػػـ منوحػػة مػػف الػػوزير المكمػػؼ بالماليػػة، و شػػاممة م

امػػػا فػػػي تمويػػػؿ . فتمعػػػب بيػػػذا المخططػػػات دورا ى1ر و إنجػػػاز المخططػػػات البمديػػػة لمتنميػػػةيالتسػػػي
ض مصػػػدرا ماليػػػا ىامػػػا السػػػيما لػػػدز بعػػػ المشػػػاريع التػػػي تعجػػػز عنيػػػا معظػػػـ البمػػػديات  باعتبارىػػػا

 .2التي ىي بصدد إنشاء ىياكميا القاعدية البمديات و الواليات النائية و 
 إعانات الصندوق المشترك لمجماعات المحمية  -2
لجػػأت الدولػػة إلػػى إنشػػاء الصػػندوؽ بػػالنظر لمعجػػز المػػالي الػػذي تعرفػػو الجماعػػات المحميػػة   

المشترؾ لمجماعات المحمية ، بيدؼ تكريس التضامف المالي ما بيف الجماعات المحمية مػف أجػؿ 
  266-86حدد المرسػـو التنفػذي رقػـ قد . و 3الوصوؿ إلى استقرار نسبي لموارد الميزانيات المحمية

المشػػػػترؾ لمجماعػػػػات ، ويعػػػػد الصػػػػندوؽ 4وعممػػػػو  تنظػػػػيـ الصػػػػندوؽ المشػػػػترؾ لمجماعػػػػات المحميػػػػة

                                                                                                                                                                      

 
شروط تسير  و تنفيذ مخططات البمديات الخاصة بالتنمية، جريدة المتضمف  1973أوت 9المؤرخ في   136-73المرسـو  رقـ  -1

 .67رسمية عدد 
بسمة العولمي،  تشخيص نظاـ اإلدارة المحمية و  المالية المحمية في الجزائر، مجمة إقتصاديات شماؿ إفريقيا  جامعة حسيبة بف  -2

 .273، ص2006بوعمي،  العدد الرابع ، الشمؼ ،الجزائر ، جواف 
، التطور الذي يجب إضفاؤه عمى المالية المحمية في منظور إقتصاد  االجتماعيو  االقتصاديتقرير المجمس  الوطني  أنظر:-3

 .34، ص2000السوؽ،  الدورة الثامنة عشر، الجزائر، 
و، جريدة المتضمف  تنظيـ الصندوؽ المشترؾ لمجماعات  المحمية وعمم،  1986نوفنمبر 04المؤرخ في   226-86المرسـو رقـ  -4

 .45رسمية عدد 
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يعمؿ المعنوية  واإلستقبلؿ المالي، و  المحمية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع  بالشخصية
 . 1الصندوؽ تحت وصاية وزارة  الداخمية ، ويتـ تسييره مف طرؼ مجمس التسير

، وؽ التضػامفمف صػندوؽ الضػماف و صػنديتكوف الصندوؽ المشترؾ لمجماعت المحمية و        
 : مف قانوف البمدية عمى 212المادة حيث يختص  صندوؽ التضامف وفؽ ألحكاـ 

ىي تخصيصات مالية  يقدميا الصندوؽ لتضػامف  تقديم التخصيصات المالية  لمتسيير: -
بيدؼ تغطية  الجماعات المحمية  لنفقاتيا اإلجبارية  كأولوية  و منحيا  إمكانية  تحقيؽ 

 المستوز المناسب مف التنمية .
تمػنح ىػذه المسػاعدات لتمويػؿ الكمػي أو الجزئػي لمشػاريع  إعانات التجييـز و اإلسـتثمار: -

، اإلنارة و مختمؼ أنػواع التييئػة يما في ميداف التزويد  بالمياهسالتجييز   و اإلستثمار ال
 ، ذلؾ  في إطار توجيات مخططات التنمية . 

 يمنح صندوؽ  التضامف نوعيف مف اإلعانات اإلستثنائية: اإلعانات االستثنائية:  -
إعانات لمجماعات المحمية التي  تعاني  وضعا ماليا  صعبا  لمغاية و غير قادرة     
 تغطية  النفقات  اإلجبارية .عمى 
 .2إعانات  لمجماعات المحمية  التي تواجو كوارث  طبيعية  أو حوادث طارئة    

ة المسػػػجمة  لػػػدز ييػػػدؼ إلػػػى تعػػػويض  نقػػػص القػػػيـ الجبائيػػػفيـــو  أمػػػا بالنسػػػبة لصػػػندوؽ الضػػػماف
، التقػػػديرات لمباشػػػرة مقارنػػػة بمبمػػػغ المقصػػػود بيػػػا  نقصػػػاف مبمػػػغ الضػػػرائب االجماعػػػات المحميػػػة، و 

حيػػػث أنػػػو بػػػالنظر إلػػػى  التػػػأخر الحاصػػػؿ فػػػي إرسػػػاؿ مبػػػالغ التقػػػديرات الجبائيػػػة مػػػف قبػػػؿ  مديريػػػة 
الضػػػرائب ، تمجػػػأ الجماعػػػات المحميػػػة   أثنػػػاء إعػػػداد الميزانيػػػة االوليػػػة  إلػػػى إعتمػػػاد التحصػػػيبلت  

 السابقة و المحققة في الحساب اإلداري.
يحػػدث  نقػػص فػػي التقػػديرات الجبائيػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى إف الػػنقص فػػي التحصػػيؿ الضػػريبي        

تسجيؿ عجز في ميزانية  الجماعات المحمية ، وبالتالي عػدـ إمكانيػة تغطيتػو ، و قػي ىػذه الحالػة 
 .3يبرز دور صندوؽ الضماف الذي يضمف حد لمتكفؿ بالبمديات التي تعرؼ عجزا في ميزانيتيا

                                                           
أعضاء منتخبيف  7عضو، مف بينيـ   14يسير الصندوؽ المشترؾ  مف طرؼ مجمس لمتوجيو  يرأسو وزير الداخمية  و يضـ   -1

رؤساء  بمديات منتخبيف  5يتمثموف في رئيسي مجمس شعبي والئي منتخبيف  مف نظرائيـ  يمثؿ كؿ واحد قسما مف التراب الوطني،  
رائيـ  لطوؿ مدة العيدة ، يمثؿ كؿ و احد منطقة مف الببلد، أما بالنسبة لؤلعضاء المعينوف  يتمثموف في : والي واحد مف طرؼ  نظ

 ممثميف عف وزارة  المالية  و مديريف عاميف. 3يعينو  وزير  الداخمية  و ممثؿ عف وزارة  الداخمية  والجماعات المحمية  باإلضافة  إلى 
 .10-11قانوف البمدية  مف 213،212المواد  -2

 .07-12مف قانوف الوالية  177،178المواد    
 .184خبلصي رضا، المرجع السابؽ، ص  -3
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 الـــقروض :  -3
ردا أخػػر مػػف المػػوارد اليامػػة المخصصػػة لتمويػػؿ الجماعػػات المحميػػة يعتبػػر اإلقتػػراض مػػو          

-11، حيث أجاز المشرع  لمجماعػات المحميػة مػف خػبلؿ قػانوف البمديػة أماـ محدودية  إمكانياتيا
التنمويػة بواسػطة  إمكانية أف تمجأ  البمديػة والواليػة لتمويػؿ مشػاريعيا 07-12و قانوف الوالية  10

" يمكػػف لمبمديػػة  المجػػوء إلػػى القػػروض  10-11مػػف قػػانوف البمديػػة  174، فتػػنص المػػادة القػػروض
المػػػادة   07-12ىػػػو ذات الػػػنص الػػػوارد بقػػػانوف الواليػػػة ،  و إلنشػػػاء المشػػػاريع المنتجػػػة لممػػػداخيؿ"

156  . 
 :لئلقتراض  لئلعتبارات التالية  و تمجأ الجماعات المحمية        
مما يجعؿ أي جماعة  محمية غير قادرة عمى  تطور الحاجيات و إرتفاع كمفة التجييزات -

 مجابية أعباء التمويؿ بمواردىا الذاتية فحسب. 
ضرورة  التكفؿ بإحتياجات المواطنيف فيما يتعمؽ بمرافؽ الحياة النمو الحضري، و  -

 األساسية.
غير أف اإلمكانيات  المحدودة  لمجماعات المحمية في تسديد الديوف والفوائد المترتبة 

، لذا فإف البمديات و الواليات مف التمويؿ  الذي يمنعيا مف المجوء  إلى ىذا النمط عنيا ىو 
 . 1الصندوؽ المشترؾ لمجماعات المحميةالدولة  و  غالبا ما تعتمتد عمى إعانات

ي تسجؿ دائما في ، فيلتي تشكؿ مالية الجماعات المحميةتعتبرالقروض مف الموارد او 
عماليا لتغطية  نفقات إست اليمكفتسديد الديوف األصمية، و ستعمؿ ل، وال تإيرادات التسيير

 . 2لمجماعات المحمية الحرية في تحديد القروضالتجييز  و 
وجية لممشاريع ذات  أف تكوف القروض المحمية معمى الجزائري وقد أكد المشرع 
العادية أف تستعمؿ في المشاريع اإلنشائية التي تعجز الميزانية المردودية  والنفع العاـ، و 

، ىذا بغرض ف تستعممو لتسديد الديوف األصميةلمجماعات المحمية عف تغطية نفقاتيا، دوف أ
 . 3تمكيف البمدية و الوالية مف تسديد القروض الممنوحة  في األجاؿ  المحددة 

 :مسح الديون - 4
في ظؿ عجز الموارد المالية الذاتية لمجماعات المحمية عف تغطية كافة النفقات تجد 

   ىو ما يدفع الدولة إلى التدخؿ لمتخفيؼ مف حدةخيرة نفسيا في وضعية مالية عاجزة، و ىذه األ
                                                           

 . 184يميس بشير شاوش، المرجع السابؽ،  ص -1
 . 272ص  بسمة العولمي، المرجع السابؽ، -2
اإلنسانية ، جامعة  محمد خيضر، العدد السابع، مجمة العمـو لخضر مرغاد، اإليرادات العامة لمجماعات المحمية  في الجزائر،  -3

 .09، ص2011بسكرة،  الجزائر، نوفمبر 
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 االزمة مف خبلؿ المسح الجزئي لديوف و فقا برنامج محدد. 
عمى الرغـ مف أف آلية مسح الديوف تخفؼ مف حدة األزمات المالية التي تمر بيا و 

ستمرار مشاريعيا إال أف ىذه األلالجماعات المحمية و تعد موردا ىاما إلستمرا ية ال تمثؿ ريتيا وا 
، و لعؿ ما يؤكد ذلؾ ظيور ديوف جديدة بعد عممية مسح الديوف ، ىذا حبل جذريا  لممديونية

ي إلى جانب أف اإلعتمادات المالية المقدمة لمسح الديوف مشروطة ال تممؾ  البمدية و الوالية أ
، و بالتالي ال اإلعتمادات مخصصة تخصيصا خاصا ذه، فيسمطة  تقديرية  في التصرؼ فييا

 .1يسمح إستعماؿ المبمغ الممنوح  لتسديد  العمميات الخارجة عف ىذا الغرض

 التعويض الناجم عن تخفيض أو إعفاء جبائي:   -5
في حالة حصوؿ أي إجراء يتضمف إعفاء أو تخفيضات في نسب الضرائب أو إلغائيا 

 05لمتعويض و اإلعانة عف ىذه الخسائر و ذلؾ وفقا ألحكاـ المادة فينا الدولة تمتـز بالتدخؿ 
. و مثاؿ ذلؾ ما حدث بعد 07-12مف قانوف الوالية  154المادة و  10-11مف  قانوف البمدية 

و التخفيض بضريبة %2إلى % 2.55تخفيض النسبة المتعمقة بالرسـ عمى النشاط الميني مف
ت الدولة بتعويض الجماعات المحمية عف الضرر الذي أيف تكفمالدفع الجزافي و ثـ إلغاؤه، 

 .3ىو ما يتكرر في كؿ مرة إثر أي تخفيض جبائي أو إلغاء ضريبة مػػػا، و 2لحقيا

 التبرعات و اليبات :    -6  
، وتتكوف حصيمتو مما يتبرع وردا استثنائيا لمجماعات المحميةاليبات متعتبر التبرعات و 

بو المواطنوف ، إما بشكؿ مباشر إلى الجماعات المحمية أو غير مباشرة مف خبلؿ  تمويؿ 
 . أحد المواطنيف بعد وفاتو أو ىبة ، كما قد تكوف نتيجة وصية يتركيا4المشاريع التي تقوـ بيا 

يبة أو الوصية أو و قد ال تثير التبرعات غير المشروطة أي إشكالية، غير أف قبوؿ ال
التبرع  المقروف بشرط أو الوارد مف قبؿ ىيئة أو جية أجنبية يكوف مرىونا بموافقة السمطة 

 .5الوصية

                                                           
 .51عبد الصديؽ الشيخ،  المرجع السابؽ، ص -1
بتغطية  الخسائر المالية  التي مست المالية البمدية  جراء  إلغاء عدد مف  2009تكفمت الدولة بموجب قانوف المالية  التكميمي  -2

 مميار  دينار جزائري  تقسـ تباعا خبلؿ  الخمس السنوات التي تمي اإللغاء.  40الضرائب و الرسوـ، حيث تـ  تخصيص  منحة  بقيمة 
 .89المرجع السابؽ، ص الشريؼ رحماني، -3
بف عبد الفتاح دحماف و يامة إبراىيـ تمويؿ البمديات في التشريع الجزائري، مداخمة مقدمة في إطار الممتقى الوطني حوؿ إشكالية  -4

الجزائر، الحكـ الراشد في إدارة الجماعات المحمية و اإلقميمية ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ،  ورقمة، 
 . 117، ص 2010ديسمبر 13-12يومي

5
- Samir Boumoua, op, cit ,p19. 
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 المحمية  التنميةالمطمب الثاني:  تأثير  التمويل المركزي  عمى 
، وعدـ االستغبلؿ األمثؿ ألمبلكيا أماـ ضعؼ الموارد المالية لمجماعات المحمية 

، فموارد البمدية و الوالية  الذاتية ضعيفة جدا عند مقابمتيا نفقاتيا بوتيرة متسارعة زايد حجـتت
بتعدد و تنوع المياـ المنوطة بيا. ما يجعميا عاجزة عف الوفاء بالتزاماتيا سواء المتعمقة 

. ما يستوجب 1بالخدمات المقدمة لممواطنيف أو بمواكبة عجمة التنمية و التي تعد ضرورة حتمية
 عمييا االستعانة بموارد مالية خارجية لتغطية العجز الذي تقع فيو  ميزانيتيا في كؿ مرة .

، أصبح يعد وسيمة ضاغطة تدفع نية الجماعات المحمية بشكؿ دوريإف عجز ميزا
، و عادة ما يكوف ىذا التدخؿ يستيدؼ ة لمتدخؿ في الشأف المالي المحميالسمطة المركزي

، العدالة الجماعات المحمية مف حيث التنميةتحقيؽ التوازف بيف  تحقيؽ أغراض  عديدة مثؿ
. رغـ ىذا فإف التدخؿ المركزي في مالية  المواطنيف احتياجاتاالجتماعية ، ضماف توفير 

 .2أيدييا مغمولة عف تحقيؽ استقبللية فعمية ليا  والوالية  لو سمبيات كثيرة تجعؿالبمدية 
مالية لمجماعات المحمية الجوانب المتعمقة بالموارد ال إف تدخؿ السمطة المركزية بكافة 
نفاقيا يؤدي و  الموارد الجبائية والتي تمثؿ أىـ مواردىا، مف خبلؿ تحديدىا و تحصيمياال سيما  ا 

ىو ما ينجر عنو ارتباط كمي حتى في ية المالية لمجماعات المحمية . و حتما إلى إلغاء االستقبلل
بعية المطمقة لمسمطة المركزية . ىذا إلى جانب أف دعـ الدولة  اتخاذ القرارات مما يعني الت

لمجماعات المحمية مف خبلؿ اإلعانات المقدمة ليا يوجب عمييا مراقبة أمواليا و كيؼ يتـ 
و الواليات المستفيدة . فالتمويؿ المركزي لبلستثمارات يعبر  ات صرفيا مف طرؼ إدارة  البمدي

لتنمية موضوع ، و مف ىنا تكوف مسألة ا3يادة التنمية المحمية عف رغبة السمطة المركزية في ق
 الجماعات المحمية ، مما يجعؿ  ىذه األخيرة تحت وصاية السمطة المركزيةمشترؾ ييـ الدولة و 

 :ىو ما يتجمى في الصور التالي، و اإلنفاؽ الماليمف حيث االختيارات االقتصادية و 

 : التوجيو المركزي لمقرارات المحمية -
حيث أف السمطة المركزية بسبب ما تقدمو مف إعانات فإنيا تتولى بنفسيا قيادة عجمة  

التنمية المحمية و تفرض  جميع الخيارات االقتصادية البلزمة ليا، بؿ و حتى عممية ترقية 

                                                           
دور الجماعات المحمية  في تحقيؽ  التنمية االقتصادية ، مجمة دراسات قانونية ،  كمية الحقوؽ، جامعة صفاقس، ، ألفة بوخاتـ،  -1

 .160.، ص2011،  تونس  18عدد 
في استقبلؿ الجماعات  المحمية  في القانوف اإلداري الجزائري ، المجمة الجزائرية لمعمـو   كراجي مصطفى، أثار التمويؿ  المركزي -2

 .352، ص 1996القانونية و االقتصادية  و السياسية ، جامعة الجزائر، العدد الثاني ، الجزائر،  
 .108عبد القادر موفؽ،  المرجع السابؽ، ص 3
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بلؿ ، كما يظير التأثير أيضا مف خرانيا تكوف بقرار صادر مف المركزعمالجماعات المحمية 
 .لمصالح  التقنية  التابعة لمدولةبالعمؿ المشترؾ مع ات و الواليات إلزاـ البمديا

 : تخصيص اإلعانات الممنوحة لمجماعات المحمية  -
األصؿ أف اإلعانات تكوف إجمالية لتكوف الحرية الكاممة لمجماعات المحمية لتسيرىا            

انات  مخصصة أي أنيا و التصرؼ فييا حسب إحتياجاتيا، غير أف المعموؿ بو  ىو أف اإلع
تستيدؼ  تغطية نفقة محددة بعينيا . فتخصيص اإلعانات ال يتماشى و استقبللية الجماعات 

وتكريس نظاـ البلمركزية اإلدارية وىو يفقد البمدية و الوالية حرية  التصرفو التسيير   المحمية
مسبقا مف قبؿ الجية  لتمؾ اإلعانات و يجعميا ممزمة بالعمؿ وفقا لما سطرت لو تمؾ اإلعانات

 .1المركزية 
 : التخطيط المركزي لمتنمية المحمية -

 لرسـ المخططات التنموية  البلزمةإف عجز الجماعات المحمية عف تحمؿ المصاريؼ  
المخططات التنموية لمجماعات ية لمتدخؿ لتحمؿ ذلؾ بشرط إدراج و تفعيميا أدز بالجية المركز 

لذي قيد حرية البمدية فيما يتعمؽ بعممية ، وىو األمر انيمحمية ضمف المخطط التنموي الوطال
ذلؾ مف خبلؿ مخطط المحمي ويظير ما أدز إلى استغراؽ المخطط الوطني لم التخطيط التنموي

ضرورة إنسجاـ المخططات المحمية المتعمقة بالتنمية أو بالتييئة العمرانية مع المخطط الوطني 
تمؾ  المخططات بيد الرقابة و التنشيط  فيما  يتعمؽ  ب جعؿ سمطة التنفيذ و لمتنمية ومف خبلؿ
 .السمطة الوصية

 :  الرقابة المركزية  لمنشاط التنموي المحمي -
لتقنية ألخذ يظير ذلؾ جميا مف خبلؿ إلزاـ الجماعات المحمية بالعودة إلى المصالح او 

استيبلؾ االعتمادات  أيضا مف خبلؿ إلزاميا بإرساؿ تقارير دورية عف نسبةالتأشيرة  التقنية و 
 المالية و نسبة اإلنجاز .

باالستقبلؿ في تحديد  إف معنى االستقبللية المالية لمجماعات المحمية  ىو تمتعيا
، حيث يعرؼ التمويؿ المحمي إلى حرية اتخاذ  قرارات اإلنفاؽ و تحصيميا  باإلضافة  مواردىا

بأنو يمثؿ كؿ الموارد المالية المتاحة و التي  يمكف توفرىا مف مصادر مختمفة لتحقيؽ أكبر 
معدالت التنمية ،  إال أف ضعؼ تمؾ الموارد و عدـ سيطرة الجماعات المحمية عمييا مف حيث 

، 2يتيا ىذا مف جية تحديد قيمتيا و تحصيمو و تسييرىا يؤدي بصورة حتمية إلى عجز ميزان

                                                           
1

- Nejibbelaide, op, cit, p 162. 
2

 .701القادر موفق, المرجع السابق, ص  عبد -
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مف جية أخرز نجد أف ضرورة  تتدخؿ السمطة المركزية بغرض تغطية ذلؾ العجز و إحداث و 
توازف بيف الجماعات المحمية مف حيث التنمية المحمية و إشباع حاجيات المواطنيف كما سبؽ 

 لية صورية.لبلستقبلؿ الفعمي لمبمدية و الوالية بؿ يجعمنا أماـ استقبل ووضحنا ، يمثؿ تيديدا

 خاتمة :ال
حو إف  التسيير الراشد لمجماعات المحمية  يستوجب تمتعيا باستقبللية مالية فيما كؿ متكامؿ ن

المحمية في الجزائر تعاني ، و ىو األمر الذي مازالت الجماعات تحقيؽ فعالية القرارات المحمي
ىذا العجز . و التي أوكمت  ليااـ و المسؤوليات ، حيث تعجز ىذه األخير عف التكفؿ بالميمنو

منطقية لعدـ كفاية الموارد المالية الذاتية لكؿ مف الوالية و البمدية ، فانخفاض ىو نتيجة ألية و 
يا عمييا مف حيث  تحديد قيمتيا قيمة الموارد المالية الذاتية لمجماعات المحمية و عدـ سيطرت

ىو ما يفتح المجاؿ لتدخؿ السمطة تيا، و ورة حتمية إلى عجز ميزانيتحصيميا وتسييرىا يؤدي بصو 
 المركزية بغرض تغطية  ذلؾ العجز و إحداث توازف بيف الجماعات المحمية. 

دعيـ إف الوضعية المالية التي تعيشيا الجماعات المحمية أصبحت تشكؿ عائقا أماـ ت       
التوجيو المركزي ىو ما يتجمى مف  خبلؿ عديد الجوانب مف ضمنيا تطوير التنمية المحمية، و و 

التخطيط المركزي لمتنمية المحمية، الرقابة المركزية لمنشاط التنموي  لمقرار التنموي المحمي
، حيث أصبحت القرارات التنموية ال أماـ تبعية شبو تامة نحو المركز المحمي، وىو ما يجعمنا

، وىو ما يستوجب ةوتطمعاتيا المستقبمي تعكس رؤيتيا س الحاجيات والمتطمبات المحمية والتعك
 . ظومة القانونية لمجماعات المحميةإصبلحات عميقة في المن

 :بعيف االعتبار التوصيات التالية و مف خبلؿ ىذه الدراسة المقتضبة يكوف مف الضروري األخذ

تػػػدعيـ االسػػػتقبللية الماليػػػة لمجماعػػػات المحميػػػة مػػػف خػػػبلؿ التنػػػازؿ عػػػف جػػػزء مػػػف المػػػوارد  -
 ات المحمية .الجبائية لفائدة الجماع

إشراؾ الجماعات المحمية كطرؼ أساسي في إحداث أو إلغاء الضػرائب والرسػـو ، تحديػد  -
 تيا و توزيعيا.أوعيتيا معدال

 إعادة تثميف ممتمكات الجماعات المحمية، بما يعزز المالية المحمية.  -
 التنمية .الحد مف التوجيو المركزي لقرارات الجماعات المحمية سيما ما يتعمؽ بمجاؿ  -
 .المحمية تدعيـ القرارات التنموية لمجماعات المحمية النابعة عف المتطمبات و االحتياجات -
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 التعاون الدولي الجنائي في مواجية جرائم الفساد
 نموذجا()المساعدة القانونية المتبادلة 

 الميبيةمقاربة بين اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات 
 د. شعبان محمد عكاشأ.

 مـقـدمــة
عمى أحد أف جرائـ الفساد لـ تعد محض جرائـ تقميدية داخمية يجمع إقميـ  لـ يعد يخفى  

دولة ما وقوع جميع أركانيا، بؿ تعدت جرائـ الفساد حدود الدوؿ، وصارت تتسـ بطابع دولي عبر 
وطني، حيث أصبحنا إزاء ظاىرة "عولمة الفساد"، فتزايد قدرة المجرميف عمى التنقؿ، باإلضافة 

نولوجيا المتقدمة الرتكاب الجرائـ يحتـ التعاوف بيف الدوؿ أكثر مف أي وقت إلى استخداـ التك
مضى، فمكافحة جرائـ الفساد لـ يعد شأنا وطنيا خالصا، فمقد أثبتت التجربة أف المكافحة 

 الدوؿ لمواجية ىذا النوع مف الجرائـ. األحادية لـ تعد فاعمة بؿ البد مف تضافر جيود
عبر الوطني لجرائـ الفساد يفرض أال تقتصر مكافحتو ومبلحقة  وال ريب أف ىذا الطابع  

مرتكبيو عمى مستوز وطني داخمي فقط، فمو كاف األمر كذلؾ لفقد أية فاعمية وأصبح مجرد 
عبث، ومف ىنا تظير أىمية التعاوف القانوني والقضائي بيف الدوؿ في التحريات والمبلحقات 

 جرائـ.واإلجراءات القضائية المتعمقة بتمؾ ال
ولذلؾ كانت الجيود الدولية تترجـ الحاجة الممحة لمتعاوف الدولي لمواجية الجريمة مف   

خبلؿ العديد مف االتفاقيات التي عنيت بالمساعدة القانونية المتبادلة، ومنيا اتفاقية الجريمة 
درات ( واتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخ18المنظمة المادة )

( ، واتفاقية مجمس أوروبا بشأف غسؿ عائدات الجريمة والبحث عنيا 7والمؤثرات العقمية المادة )
( ، واتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائؿ الجنائية بيف 10-8وضبطيا ومصادرتيا المواد )

الباب ة )الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي، واتفاقية مجمس أوروبا بشأف الجريمة السيبراني
( ، واتفاقية البمداف األمريكية بشأف 14، واتفاقية البمداف األمريكية لمكافحة الفساد المادة )الثالث(

المساعدة القانونية المتبادلة في المسائؿ الجنائية والبروتوكوؿ االختياري الممحؽ بيا، واتفاقية 
وة الموظفيف العمومييف األجانب منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي بشأف مكافحة رش

 ( ، واتفاقية الرياض لمتعاوف القضائي الدولي، وغيرىا.9في المعامبلت التجارية الدولية المادة )

                                                           
  جامعة طرابمس  / أستاذ القانوف الجنائي بالجامعات الميبية واألكاديمية الميبية وكمية الدراسات  -عضو ىيئة التدريس بكمية القانوف

 العميا لمعموـ األمنية
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وتشكؿ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة   
والتي دخمت حيز النفاذ في  ،2003/أكتوبر/31( المؤرخ في 4/58بموجب القرار رقـ )

، أوؿ صؾ قانوني عالمي لمكافحة الفساد، وأىمية ىذه االتفاقية تكمف في 2005ديسمبر//14
 أنيا تحمؿ الدوؿ المصادقة عمييا التزامات قانونية، تصب في خانة مكافحة ممارسات الفساد.

يبيا إحدز الدوؿ وال يخفى أف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعتبر ل  
، وقد تمت 2003/ديسمبر/23المصادقة عمييا، )حيث أف ليبيا قد وقعت عمى االتفاقية بتاريخ 

بشأف التصديؽ عمى اتفاقية األمـ المتحدة  2005( لسنة 10المصادقة عمييا بالقانوف رقـ )
يما التدابير الوقائية الس لمكافحة الفساد( مما يجعؿ الدولة الميبية معنية بااللتزاـ بكؿ ما ورد بيا،

التي يجب عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذىا، سواء كاف في مجاؿ تبني السياسات والممارسات، أو 
اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والمالية والقضائية لمنع الفساد في القطاعيف العاـ والخاص، باإلضافة 

افحة الفساد ومبلحقة إلى التعاوف مع الحكومات األخرز، لمساعدة بعضيا بعضا في سبيؿ مك
مرتكبيو بمزيد مف الفعالية،  وبذلؾ قد أولت االتفاقية عناية خاصة لموضوع مكافحة الفساد عمى 
الصعيد عبر الوطني، فأفردت لو الفصؿ الرابع )التعاوف الدولي(، والخامس )استرداد 

الدولي في غير  الموجودات(. كما وردت العديد مف األحكاـ األخرز المتعمقة بالتعاوف القضائي
 ىذيف الفصميف.

إف ما ورد في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد بشأف التعاوف الدولي الجنائي لـ    
يقتصر فقط عمى إجراءات التعاوف القضائي الجنائي، بؿ يشمؿ أيضا مجموعة مف اإلجراءات 

( مف 43رد في فقرات المادة )والتدابير غير الجنائية حيث يتجمى إطار التعاوف الدولي وفقا لما و 
 االتفاقية في ثبلث مستويات:

 التعاوف الدولي في مجاؿ المساعدة التقنية لمنع ومكافحة الفساد. -
التعاوف الدولي فيما يتعمؽ بالتحقيقات واإلجراءات الخاصة بالمسائؿ المدنية واإلدارية ذات  -

 الصمة بالفساد.
الجنائية في مجاؿ مكافحة الفساد، وىذا النوع مف التعاوف  التعاوف الدولي فيما يتعمؽ بالمسائؿ -

اىتمت بو االتفاقية اىتماما خاصا، وأولتو عناية كبيرة، وذلؾ منيا عمى سبيؿ التفصيؿ ضمف 
 ( وما بعدىا.43المادة ) الفصؿ الرابع مف

يتعمؽ وتتمثؿ صور التعاوف الدولي في المسائؿ الجنائية المنصوص عمييا في االتفاقية فيما 
 بمبلحقة جرائـ الفساد في اآلتي:

 * نقؿ األشخاص واإلجراءات.
جراءات االستدالؿ.  * التعاوف في التحقيقات المشتركة وا 
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 * التعاوف في مجاؿ إنفاذ القانوف.
 * تسميـ المتيميف ، أو المحكوـ عمييـ.

 * المساعدة القانونية المتبادلة.

ى بالصورة األخيرة ) المساعدة القانونية وىذه الورقة التي نحف بصدد إعدادىا تعن  
أف طبيعة  ونرىالمتبادلة(، وذلؾ ألىمية ىذا النوع مف المساعدة في مواجية جرائـ الفساد، 

ية لممساعدة القانونية يعنى باألبعاد الفمسف األولالموضوع استدعت تقسيمو إلى مطمبيف: 
 التي تواجييا ، وذلؾ عمى النحو اآلتي:بآلية إعماليا والتحديات  ُيعنى والثاني ،المتبادلة

 المطمب األول
 األبعاد الفمسفية لممساعدة القانونية المتبادلة

ضرورة الوقوؼ عند  نرى لتناوؿ األبعاد الفمسفية النظرية لممساعدة القانونية المتبادلة،   
 ي:وذلؾ كما يم )الفرع الثاني(وصورىا والقيود الواردة عمييا)الفرع األول(ماىيتيا

 الفرع األول
 :المتبادلة ماىية المساعدة القانونية

في سياؽ العولمة تحتاج السمطات الوطنية بشكؿ متزايد إلى المساعدة مف الدوؿ األخرز  
مف أجؿ النجاح في مواجية جرائـ الفساد بفعالية، ولتحقيؽ ذلؾ اليدؼ، ما انفكت الدوؿ تسف 
قوانيف تمكنيا مف المشاركة في التعاوف الدولي، ودأبت بقدر متزايد عمى إبراـ معاىدات تتعمؽ 

 . (1)عدة القانونية المتبادلة في المسائؿ الجنائية بالمسا
(، عمى ىذه 46( مف المادة )1وتستند اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرة )  

 . (2)المبادرات، حيث تدعو إلى تقديـ المساعدة القانونية المتبادلة عمى أوسع نطاؽ
ظمت موضوع المساعدة القانونية المتبادلة، إف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد قد ن

ويمكننا تناوؿ  ( بفقراتيا المختمفة.46وذلؾ منيا في إطار التعاوف الدولي القانوني، ضمف المادة )
وذلؾ  ماىية المساعدة القانونية المتبادلة مف خبلؿ تحديد مفيوميا)أوال( ثـ أساسيا القانوني)ثانيا(

 عمى النحو اآلتي:

                                                           

، 2014، 1مصر : دار النيضة العربية ، ط –، القاىرة  التعاوف الدولي الجنائي و مواجية اإلفبلت مف العقاب( محمد ظافر العاني، 1)
، 1، طمصر : الدار الجامعية –سكندرية ، اإل عولمة الفساد وفساد العولمةو ما بعدىا. و كذلؾ حمدي عبد العظيـ ،  87ص

 و ما بعدىا . 22، ص2008
 ( يراجع نص االتفاقية .2)
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 المساعدة القانونية المتبادلة :مفيوم -أوال 
لعمو مف األىمية عمى مستوز البعد النظري الوقوؼ عند مفيوـ المساعدة الستجبلء  

 حدودىا، ويمكننا القوؿ في ذلؾ بما يمي:
ىؿ عنيت اتفاقية األمـ المتحدة  األسئمة التي تطرح نفسيا في ىذا المقاـ تتمثؿ فيما يمي:

انونية المتبادلة ؟ اإلجابة ستكوف بالسمب حيث لـ تضع بوضع تعريؼ صريح لممساعدة الق
وىؿ يعد ىذا قصورا في نصوص االتفاقية ؟إف المرونة التي يتطمبيا النص  االتفاقية تعريفا ليا،

القانوني في العموـ تأبى التصدي إلى ضبط المصطمحات وتحديد المفاىيـ، وذلؾ لما ينتج مف 
لمتجددة والمتغيرة، وبذلؾ نرز أف ترؾ مثؿ ىذه المسائؿ لمفقو الجمود الذي ال يتبلءـ مع الوقائع ا

أقرب لمصواب ويمثؿ الخيار األوفؽ، حتى يتسنى تحقيؽ األمف القانوني ليذه النصوص بأف 
يكوف بمقدورىا أف تعيش أطوؿ زمف ممكف، مع إمكانية استيعاب الوقائع المتجددة المستيدفة 

 بالتجريـ.
ية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد المعنية بالمساعدة القانونية ومف خبلؿ قراءة نصوص اتفاق

 فنرز بأنيا يراد بيا: يمكننا أف نضع تعريفا ليا، المتبادلة قراءة تكاممية،
مف شأنيا تسييؿ  )مجموعة اإلجراءات التي تقدميا الدوؿ األطراؼ بعضيا إلى بعضو

، أو االستدالؿ، أو التحقيؽب منيا ، سواء ما تعمؽجرائـ الفساد ومبلحقة مرتكبييااكتشاؼ 
 المحاكمة(.

 التعريؼ السابؽ ما يمي: ويمكننا أف نستنتج مف
أف المساعدة القانونية المتبادلة تشكؿ اإلطار اإلجرائي لمتعاوف القضائي عمى المستوز الدوؿ،  -أ

الخصوص،  وتمثؿ الوسائؿ التي يتـ بيا ىذا التعاوف بيف الدوؿ لمكافحة جرائـ الفساد عمى وجو
ومبلحقة مرتكبيو في مرحمة التقصي واالستدالؿ ، أو في مرحمة التحقيؽ ، أو مرحمة المحاكمة. 
بحيث تقدـ الدوؿ األطراؼ بعضيا إلى بعض أكبر قدر ممكف مف المساعدة القانونية في 

 التحقيقات والمبلحقات واإلجراءات المشمولة باالتفاقية.
فة اإلجراءات التي يتصور أف تتخذ بشأف مبلحقة جرائـ ففي الواقع، إف المساعدة تشمؿ كا

( سواء 46الفساد والبحث عف مرتكبييا بغض النظر عف المصطمحات المستخدمة في المادة )
تعمؽ األمر بإجراءات التقصي واالستدالؿ التي تقـو بيا أجيزة البحث والتحري، أو بإجراءات 

و سمطة التحقيؽ عموما، أو حتى بإجراءات التحقيؽ، التي تضطمع بيا النيابة العامة ، أ
 المحاكمة.

أف المساعدة القانونية المتبادلة تمعب دورًا ميما في مواجية عقبة السيادة، فمف خبلليا -ب
 يتـ التغمب عمى العقبات التي تواجو إمكانية تطبيؽ قانوف اإلجراءات الجنائية لدولة ما، داخؿ
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مساس بمبدأ السيادة الذي يأبى أف يطبؽ داخؿ إقميـ الدولة إقميـ دولة أخرز وما يمثمو ذلؾ مف 
القانوف الجنائي لدولة أخرز، السيما في شقو اإلجرائي، مما يجعمنا إزاء مفيـو متطور لمسيادة، 
يستجيب لممستجدات عمى صعيد مكافحة الجريمة بفاعمية، وخاصة جرائـ الفساد لطبيعتيا 

 الخاصة.

 األساس القانوني لممساعدة القانونية المتبادلة: -ثانيا 
يتمثؿ األساس القانوني لمتعاوف القضائي الدولي في مجاؿ مكافحة الفساد في النظاـ -أ

القانوني الداخمي لمدولة الطرؼ في االتفاقية بما يشتمؿ عميو، إضافة إلى ما قد ترتبط بو الدولة 
أكدتو نصوص اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في مف اتفاقيات ثنائية، أو متعددة. وىذا ما 

 أكثر مف موضع.
( مف االتفاقيػػة عمى أف 2( فقرة )46ففيما يتعمؽ بالمساعدة القانونيػػة المتبادلػػة تنص المادة )

"تقدـ المساعدة القانونية المتبادلة عمى أتـ وجو ممكف بمقتضى قوانيف الدولة الطرؼ متمقية 
داتيا واتفاقاتيا وترتيباتيا ذات الصمة فيما يتعمؽ بالتحقيقات والمبلحقات الطمب، ومعاى

واإلجراءات القضائية الخاصة بالجرائـ التي يجوز أف تحاسب عمييا شخصية اعتبارية، وفقا 
 . (1)( مف ىذه االتفاقية في الدولة الطرؼ الطالبة" 26لممادة )

ساس القانوني، فتعتبر اتفاقية مكافحة الفساد أما بالنسبة لما ال يوجد بشأنو نص يمثؿ األ-ب
ىي األساس القانوني االحتياطي حاؿ عدـ وجود معاىدة ثنائية بيف الدولتيف، فقد نصت الفقرة 

( عمى أنو "ال يجوز أف تمس أحكاـ ىذه المادة )الخاصة بالمساعدة القانونية 46( مف المادة )6)
ىدة أخرز، ثنائية ، أو متعددة األطراؼ، تحكـ ، أو المتبادلة( بااللتزامات الناشئة عف أي معا

 ستحكـ، كميا ، أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة".
ويفيـ مف ىذا النص أنو يحؽ لمدولة الطرؼ في اتفاقية مكافحة الفساد أف تقدـ أحكاـ 

حكاـ ىذه االتفاقيات األخرز التي ترتبط بيا في مجاؿ المساعدة القانونية المتبادلة عمى أ
االتفاقية، سواء كانت ىذه االتفاقية األخرز سابقة عمى اتفاقية مكافحة الفساد ، أو الحقة عمييا، 

 وىذا ما يستفاد مف عبارة "... أي معاىدة أخرز... تحكـ أو ستحكـ...". 
بؿ مما يفيـ مف النص السابؽ أبعد مف ذلؾ، حيث أف اتفاقية مكافحة الفساد تعطي 

عارض أحكاميا مع أحكاـ اتفاقية أخرز ترتبط بيا الدولة ليذه األخيرة سواء كانت األولوية حاؿ ت
اتفاقية ثنائية ، أو متعددة، وسواء كاف التعارض كميا ، أو جزئيا، وبالتالي تظؿ األولوية ألي 

                                                           

راؾ لمطباعة والنشر والتوزيع، إيت مصر : –، القاىرة والوسائؿ القانونية مف أجؿ مكافحتياجرائـ الفساد الدولي (  نيكوال أشرؼ شالي، 1)
 وما بعدىا. 11، ص2012ط( ،  –)د
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اتفاقية أخرز في خصوص المساعدة القانونية المتبادلة، بيدؼ تبديد المخاوؼ مف التعارض 
،وذلؾ إال إذا ارتضت الدوؿ ( 1)لتشجيع عمى انضماـ الدوؿ التفاقية مكافحة الفسادالمتوقع، وا

األطراؼ بتقديـ التزاميا بأحكاـ اتفاقية مكافحة الفساد عمى التزاميا الناشئ عف أي اتفاقية أخرز. 
( مف اتفاقية مكافحة الفساد عمى ذلؾ بوضوح وجاء نصيا 46( مف المادة )7حيث أكدت الفقرة )

( مف ىذه المادة عمى الطمبات المقدمة بمقتضى ىذه المادة 29( إلى )9أنو "تطبؽ الفقرات ) عمى
إذا كانت الدوؿ األطراؼ المعنية غير مرتبطة بمعاىدة لتبادؿ المساعدة القانونية، أما إذا كانت 
تمؾ الدوؿ األطراؼ مرتبطة بمعاىدة مف ىذا القبيؿ، وجب تطبيؽ األحكاـ المقابمة في تمؾ 

( مف ىذه المادة بدال 29( إلى )9المعاىدة، ما لـ تتفؽ الدوؿ األطراؼ عمى تطبيؽ الفقرات )
 عنيا...". 

تمتمس االتفاقية بشكؿ عاـ سبيبل لتيسير المساعدة القانونية المتبادلة وتحسينيا، وتشجيع  -ج
بلزمة بغية تحسيف الدوؿ األعضاء عمى السعي إلى إبراـ مزيد مف االتفاقيات، واتخاذ الترتيبات ال

 . (2)كفاءة المساعدة القانونية المتبادلة 
ولعمو مف الميـ التنبو في ىذا المقاـ إلى أنو إذا قصر اإلطار القانوني الوطني المتعمؽ 
بالمساعدة القانونية المتبادلة لدولة طرؼ عف تغطية جميع الجرائـ المشمولة باالتفاقية، فمف 
الضروري المجوء إلى المواءمة التشريعية، لكي يتسنى تحقيؽ )أف تقدـ الدوؿ األطراؼ بعضيا 

( 3( الفقرة )46عض أكبر قدر مف المساعدة القانونية المتبادلة( عمى النحو الوارد في المادة )لب
 في التحقيقات والمبلحقات واإلجراءات القضائية. 

( مف االتفاقية ليا طبيعة ابتكارية وقدرة عمى تعزيز 46ومف الجدير بالذكر أف المادة )
دلة، ومع ذلؾ يجدر بالدوؿ األطراؼ النظر بجدية التعاوف في مجاؿ المساعدة القانونية المتبا

لممصاعب والتحديات العممية التي قد تعرقؿ التعاوف خاصة فيما بيف الدوؿ التي تتبايف األعراؼ 
 . (3)والنظـ القانونية بينيا 

 

                                                           

 وما بعدىا   16، ص2012،  1مصر : دار الفكر والقانوف، ط –، المنصورة اتفاقية مكافحة الفساد(  مصطفى محمد محمود، 1)
القانوني لمكافحة الفساد في التشريع الميبي و المغربي عمى ضوء اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد النظاـ ( ياسيف محمود الناجح ، 2)

 –أطروحة دكتوراه ، )غير منشورة( ، جامعة الحسف الثاني، كمية العمـو القانونية و االقتصادية و االجتماعية ، الدار البيضاء  ،
 و ما بعدىا .  152، ص  1998المغرب ، 

، األمـ المتحدة ، نيويورؾ  الدليؿ التقني التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد(مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ، 3)
ظاىرة الفساد ) دراسة في مدز مواءمة التشريعات العربية ألحكاـ اتفاقية . و كذلؾ سميماف عبد المنعـ ، 163، ص  2013

 و ما بعدىا .  85المتحدة اإلنمائي ، ص ، منشورات برنامج األمـة الفساد( األمـ المتحدة لمكافح
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 الفرع الثاني
 :والقيود التي ترد عميياصور المساعدة القانونية المتبادلة 
ماىية المساعدة القانونية المتبادلة، سنتناوؿ صورىا ثـ القيود  مف باب اإلمعاف في توضيح

 التي ترد عمييا، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 ور المساعدة القانونية المتبادلة :ص -أوال 
( مف االتفاقية، يتضح لنا بجبلء أنو يمكننا حصر 46مف خبلؿ مطالعة نص المادة )

اإلجراء الواجب مباشرتو، مف حيث تعمقو  المساعدة في إحدز ثبلث صور وذلؾ بحسب طبيعة
بأدلة الجريمة وظروؼ ومبلبسات ارتكابيا، أو العائدات المتحصمة منيا، أو األشخاص المتيميف 

 بيا ، وىذه الصور ىي:
المساعدة بناء عمى طمب: وىي الصورة األكثر شيوعا في جرائـ الفساد، وقد نصت الفقرة  -أ
 ىذا النوع مف المساعدة والتي تمثمت فيما يمي:( عمى مظاىر 46( مف المادة )2)
 الحصوؿ عمى األدلة واستجواب المتيميف وأخذ إفادات الشيود. -
 ، أو أحكاـ المحاكـ.االدعاءتبميغ قرارات سمطات التحقيؽ ، أو  -
 تنفيذ التفتيش ، أو الحجز ، أو التجميد. -
 فحص األشياء والمواقع. -
 ألدلة وتقارير الخبراء.تقديـ المعمومات والمواد وا -
تحديد العائدات اإلجرامية ، أو الممتمكات ، أو األدوات ، أو غيرىا، واقتفاء أثرىا لغرض  -

 اإلثبات.
 تسييؿ مثوؿ األشخاص طواعية. -
 استرداد الموجودات. -
 أي نوع آخر مف المساعدة وفقا لما تسمح بو التشريعات النافذة لمدولة متمقية الطمب.   -
يـ المستندات والسجبلت األصمية ، أو نسخ مصدقة منيا، بما فييا الحكومية تقد -

 والمصرفية والمالية وغيرىا مما لو صمة بالجريمة محؿ اإلجراء.
وتطرح مسألة السجبلت المصرفية والمالية إشكالية تتعمؽ بواجب السرية المصرفية، وفي   

فاقية عمى أنو "ال يجوز لمدوؿ األطراؼ أف ( مف االت46( مف المادة )8ىذا الصدد تنص الفقرة )
ترفض تقديـ المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى ىذه المادة بحجة السرية المصرفية". ولكف مف 
األىمية إثارة تساؤؿ مفاده ىؿ االلتزاـ األخير واجب حتى ولو كانت المساعدة متطمبة في مرحمة 

 راءات التحقيؽ؟! ونحف نرجح مف جانبنا تعمقوالتحري واالستدالؿ، أـ أنو فقط متعمؽ بإج
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بإجراءات التحقيؽ وليس لمجرد التحري واالستدالؿ وذلؾ بسبب ما يقابؿ ىذا مف واجب السرية 
 المصرفية.
وىي التي تقوـ بيا الدولة الطرؼ لصالح دولة أخرز مف تمقاء  المساعدة التمقائية: -ب

( مف 46( مف المادة )4نفسيا ودوف توجيو طمب مف الدولة األخرز، حيث نصت الفقرة )
االتفاقية عمى أنو "يجوز لمسمطات المعنية لدز الدولة الطرؼ دوف مساس بالقانوف الداخمي ودوف 

ت ذات صمة بمسائؿ جنائية...". وقد تكوف ىذه المساعدة أف تتمقى طمبا مسبقا، أف ترسؿ معموما
 تفضي إلى توجيو الطمب بالمساعدة بشأف إجراءات أخرز.

وىي التي تكوف مقترنة بشروط صريحة ، أو ضمنية، فقد المساعدة المشروطة: -ج
تفرض الدولة التي تقدـ المساعدة شروطا صريحة بطمب الكتماف بحيث تبقى المعمومات المقدمة 

ي الكتماف وقد يكوف الكتماف لفترة قصيرة ، أو طويمة، وينبغي عمى الدولة متمقية المساعدة أف ط
تمتـز بواجب الكتماف وال يستثنى مف ذلؾ إال حالة أف تفشى معمومات يترتب عمييا تبرئة شخص 
ال  متيـ، ويتعيف في الحالة ىذه إببلغ الدولة مصدر المعمومات قبؿ إفشائيا إف تيسر ذلؾ، وا 
الحقا، أو تكوف ىذه الشروط ضمنا نتيجة تعدد الواليات القضائية، أو تعدد االختصاص بيف 
جراءات جنائية مف الدولة التي تتبع ليا  الدولتيف، وذلؾ بعدـ المساس بما يجري مف تحريات وا 

 . (1)( مف االتفاقية46( مف المادة )5السمطات المعنية التي تقدـ المعمومات، وفقا لنص الفقرة )

 القيود التي ترد عمى المساعدة القانونية المتبادلة : -ثانيا 
مما يستخمص مف نصوص االتفاقية أنو ثمة ثبلثة قيود ترد عمى المساعدة القانونية 

 مف االتفاقية، وىي: 27،  20،  19( الفقرات 46المتبادلة، وذلؾ وفقا لما ورد في المادة )
بحيث ال يجوز لمدولة الطالبة أف تستخدميا في  دلة:االستعمال المقيد لممعمومات واأل -أ

أو األدلة في قضية أخرز ، غير ما ذكر في الطمب، فبل يجوز ليا أف تستعمؿ ىذه المعمومات 
لة والحصوؿ عمى موافقتيا أو األد، إال بعد تقديـ طمب آخر لمدولة مصدر ىذه المعمومات 

الذي يحكـ مسائؿ التعاوف القضائي بصفة عامة.  ويعد ذلؾ تطبيقا لمبدأ التقيد العيني المسبقة،
ومؤداه أنو ال يجوز لمدولة التي طمبت صورة مف صور المساعدة القانونية بشأف جريمة غسؿ 

ال  ، أو مبلحقات عف جريمة أخرزأف تستخدـ ىذه المساعدة إلجراء تحقيقات  ،أمواؿ مثبل وا 
 . طمب مرة أخرز بشأف الجريمة الثانيةفإنيا تعيد ال

                                                           

، مواءمة التشريع الجنائي الميبي مع اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد مف الناحية اإلجرائية( مبلؾ الطاىر محمد أبو سيميف، 1)
، مرجع سابؽوما بعدىا. سميماف عبد المنعـ،  64ص  ،2015كمية القانوف،  -رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة طرابمس 

 وما بعدىا. 111ص
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ولعمو ال يخفى أف الحكمة مف وراء ىذا القيد إال يستغؿ طمب المساعدة لمتحايؿ مف جانب 
ألجؿ الحصوؿ عمى مساعدة بشأف جريمة معينة لكي يمكنيا  ،الدولة الطالبة، فتوجو الطمب مثبل

أال توافؽ الدولة المطموب منيا عمى تقديـ تمؾ أنيا مبلحقة الشخص عف جريمة أخرز تعتقد 
 . (1)حياليا المساعدة 
( 46(مف المادة )20،  19مما يستفاد مف نصوص االتفاقية الفقرة ) التزام السرية: -ب

أنيا ألزمت كؿ مف الدولة الطالبة والدولة متمقية الطمب الحفاظ عمى السرية، وعدـ إفشاء 
، أو األدلة الطالبة أف تقوـ بنقؿ المعمومات ال يجوز لمدولة المعمومات ، أو األدلة، فمثبل،

المتحصؿ عمييا مف الدوؿ المطموب منيا إلى دولة أخرز إال إذا كاف يترتب عمى ىذا اإلفشاء 
تبرئة شخص متيـ. ويكوف األمر كذلؾ بالنسبة لمدولة متمقية الطمب متى اشترطت عمييا الدولة 

 . (2)الطالبة ذلؾ 
يعد ىذا القيد مف جممة المبادئ الحاكمة في التعاوف  رض لمشيود والخبراء:عدم التع -ج

الدولي الجنائي، ويكاد أف يكوف مف النصوص التي لـ تتجاىؿ في أي اتفاقية في المجاؿ 
 مـ المتحدة لمكافحة الفساد عميووقد أكدت اتفاقية األ وذلؾ يعكس ما لو مف أىمية بالغة الجنائي،

معاقبة، أو ال، أو احتجاز، عمى عدـ جواز مبلحقة (46)مف المادة  (27)حيث نصت في الفقرة 
،  أيأو  أو حكـ إدانة سابؽ لمغادرتو إقميـ الدولة متمقية إجراء آخر مقيد لمحرية بسبب جـر

أو  ،أو خبيرا، أو أي شخص آخر يوافؽ عمى اإلدالء بالشيادة، الطمب، سواء كاف شاىدا
 وتزوؿ ىذه الحصانة في الحالتيف اآلتيتيف:(3)ريات، أو المبلحقات في التحالمساعدة 
رادتو في إقميـ ة إذا ما بقى الشاىد، أو الخبيرحال - ، أو مف في حكميما بمحض اختياره وا 

الدولة الطالبة التي انتقؿ إلييا مع إتاحة الفرصة لو بالمغادرة خبلؿ خمسة عشر يوما متصمة، أو 
بعد إببلغو رسميا بأف وجوده لـ يعد الزما لمسمطات  (4)تفاؽ عمييا بيف الدولتيف أي مدة يتـ اال

 القضائية بانتياء الميمة التي قدـ مف أجميا.

                                                           

. ىشاـ أحمد 68، ص مرجع سابؽوما بعدىا. مبلؾ الطاىر محمد أبو سيميف،  123(  سميماف عبد المنعـ، مرجع سابؽ، ص 1)
منشورة(، جامعة القاىرة، القاىرة ، رسالة ماجستير )غير مكافحة الفساد في القطاع الخاص في ظؿ أحكاـ القانوف الجنائيحممي، 

 وما بعدىا. 79، ص 2009مصر،  –
، أطروحة دكتوراه، )غير المواجية الجنائية لمفساد في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع المصري(  عبد المجيد محمود عبد المجيد، 2)

، مرجع سابؽر محمد أبو سيميف، وما بعدىا. مبلؾ الطاى 181، ص 2010مصر،  –منشورة(، جامعة عيف شمس، القاىرة 
 وما بعدىا. 66ص 

 وما بعدىا. 111، صمرجع سابؽ(  ياسيف محمود الناجح، 3)
(  يبلحظ أف الفترة التي تزوؿ بانقضائيا الحصانة و التي تحددىا اتفاقيات التعاوف القضائي الثنائية تتفاوت مف اتفاقية إلى أخرز . 4)

وف القضائي بيف المغرب وفرنسا تصؿ المدة إلى شير ، بينما االتفاقية الثنائية لمتعاوف فعمى سبيؿ المثاؿ في اتفاقية التعا
 .  القضائي بيف مصر و فرنسا خمسة عشر يوما نفس المدة المقررة في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد
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، أو مف في حكميما بمحض إرادتو إلى الدولة الطالبة، حالة إذا عاد الشاىد، أو الخبير -
وبالتالي فالشاىد إذا أدلى بشيادتو ثـ  ، أو أي دولة أخرز،بعد أف يكوف قد غادرىا إلى دولتو

غادر إقميـ الدولة الطالبة لممساعدة ثـ عاد ليا ثانية بإرادتو الحرة ودوف ارتباط عودتو باإلدالء 
، أو أي دولة أخرز، فإنو ال يتمتع بالحصانة ضد ، سواء مغادرتو كانت باتجاه بمدهبالشيادة

 التعرض لو مف قبؿ سمطات الدولة.

 نيالمطمب الثا
 إعمال المساعدة والتحديات التي تواجييا

جراءاتيا آلية إعماؿ المساعدة يمكننا في ىذا المطمب أف ندرس   )الفرع األول(وا 
 وذلؾ عمى النحو اآلتي: ،)الفرع الثاني( و إعماؿ المساعدة التحديات التي تواج،و 

 الفرع األول
جراءاتيا  آلية إعمال المساعدة القانونية المتبادلةوا 

أنو مف األىمية أف ننبو إلى أف اتفاقية  نرىالخوض في تفاصيؿ إعماؿ المساعدة،  قبؿ
األمـ المتحدة قد تجاوزت ذلؾ القيد الذي تكرر في غيرىا مف االتفاقيات وأصبح مف المسممات، 
والمتمثؿ في اشتراط ازدواجية التجريـ، فقد اعتبرت االتفاقية أف انتفاء ازدواجية التجريـ اليحوؿ 

إجراء المساعدة القانونية بيف الدولتيف وذلؾ أخذا بأغراض االتفاقية حسب ما ورد في نص  دوف
 . (1)(46( مف المادة )9الفقرة )

ف كوف الفعؿ سبب المساعدة القانونية المتبادلة ال يشترط فيو أف يكوف مجرما في قانوف  وا 
الدولتيف ال يعد صورة شاذة ، أو خروجا عف المألوؼ، ذلؾ أننا إزاء إحدز جرائـ الفساد 
المنصوص عمييا في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد الدولتاف طرفا فييا، فإف 

الجرائـ مشمولة باالتفاقية التي ترتبط بيا الدوؿ وىي تتبادؿ المساعدة، وىو ما يعني ضمنا ىذه 
 . (2)توافر شرط ازدواجية التجريـ 

ننا في ىذا المقاـ، نرز أف الوقوؼ عند آلية إعماؿ المساعدة القانونية المتبادلة يتطمب  وا 
 النحو اآلتي: منا تناوؿ آليتيا )أوال( ثـ إجراءاتيا )ثانيا( وذلؾ عمى

 
 

                                                           

طمب مساعدة مقدـ الطمب بمقتضى ىذه المادة دوف (  حيث ورد فييا ما نصو : " عمى الدولة الطرؼ متمقية الطمب ، في استجابتيا ل1)
 ازدواجية التجريـ ، أف تأخذ بعيف االعتبار أغراض ىذه االتفاقية حسبما بينت في المادة األولى " . 

 و ما بعدىا . 182، ص مرجع سابؽ(   نيكوال أشرؼ شالي ، 2)
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 آلية المساعدة القانونية المتبادلة: -أوال 
الميمة التي ينبغي عمينا إثارتيا في ىذا المقاـ بصدد إعماؿ المساعدة القانونية  مف المسائؿ

المتبادلة، تسمية الجية التي يناط بيا متابعة إجراءات المساعدة، وموضوع تحمؿ النفقات 
المساعدة، وكذلؾ إتاحة الفرصة لمدولة الطالبة باإلطبلع عمى  واألعباء المالية المترتبة عمى

 أف نقوؿ بخصوصيا ما يمي: المستندات والوثائؽ والمعمومات، ويمكننا

مف المنطؽ أف تكوف ىناؾ في كؿ  :تسمية الجية التي تضطمع بإجراءات المساعدة -أ
المتبادلة، فتوجو إلييا الطمبات دولة سمطة مركزية محددة تضطمع بإجراءات المساعدة القانونية 

والمراسبلت الخاصة بذلؾ، بغض النظر مف تكوف ىذه الجية. وفي كافة األحواؿ، فإنو ليس ثمة 
ما يمنع أف تتفؽ الدولتاف في حاالت العجمة أف تتـ المساعدة عف طريؽ المنظمة الدولية لمشرطة 

 الجنائية )االنتربوؿ(.
( مف االتفاقية الدوؿ إببلغ األميف العاـ لؤلمـ 46ف المادة )( م13ولقد ألـز ما ورد بالفقرة )

المتحدة باسـ السمطة المركزية التي توجو إلييا طمبات المساعدة القانونية وذلؾ وقت إيداع صؾ 
 . (1)تصديقيا عمى االتفاقية ، أو قبوليا ، أو إقرارىا ، أو االنضماـ إلييا 

 :ما ىي الجية المنوط بيا ذلؾ في ليبيا ؟الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ والسؤاؿ 
لـ تسـ جية محددة كسمطة مركزية تضطمع بإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، رغـ أنو 

، ثـ النص عمى (2)حسب ما ورد في بعض االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا ليبيا مع بعض الدوؿ
أنو ينبغي تسمية  حسب وجية نظرنا نرىأف الجية المخولة تتمثؿ في )وزارة العدؿ(، مع أنو 

جية محددة تتمثؿ في ىيئة مستقمة تعنى بالتعاوف الدولي القانوني، والذي تعد المساعدة القانونية 
المتبادلة إحدز صوره، حتى يكوف تأديتيا ألعماليا أكثر دقة وسرعة وتنظيما، كسمطة مركزية في 

 الدولة الميبية تضطمع بإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة.
مف الطبيعي أف إعماؿ المساعدة القانونية يتطمب  تحمل النفقات المالية لممساعد: -ب

نفقات مالية، والتي قد تكوف عادية ، أو غير عادية، واألصؿ أف النفقات العادية وفقا لنص الفقرة 
 ( مف االتفاقية تتحمميا الدولة المتمقية لمطمب، مع جواز أف تتفؽ الدولتاف46( مف المادة )28)

                                                           

، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية الحقوؽ ،  جرائـ الفسادمقومات التعاوف الدولي الجنائي لمكافحة (  سناء عمي المجدلي ، 1)
 و ما بعدىا . 153، ص  مرجع سابؽو ما بعدىا . ياسيف محمود الناجح ،  124، ص  2009جامعة القاىرة ، 

. وكذلؾ 27/12/1962ربية ينظر : اتفاقية اإلعبلنات و اإلنابة القضائية و تنفيذ األحكاـ وتسميـ المجرميف بيف ليبيا و المممكة المغ 2))
. و أيضا اتفاقية  26/2/1992اتفاقية التعاوف القضائي في المواد  المدنية و الجزائية بيف ليبيا و جميورية مصر العربية 

. و اتفاقية بشأف مساعدة  1994/ يوليو/ 8ليبيا  -التعاوف القضائي بيف ليبيا و الجميورية الجزائرية الموقعة في مدينة بنغازي 
 وغيرىا.  2/7/1998ألشخاص المعتقميف ، أو المحبوسيف ونقؿ المحكوـ عمييـ إلى وطنيـ بيف ليبيا والمممكة المغربية ا
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عمى خبلؼ ذلؾ، أما النفقات غير العادية والتي تتمثؿ في المبالغ الباىظة التي قد تتطمبيا 
المساعدة، فيي متروكة لمتفاىـ بيف الدولتيف المعنيتيف، فميما أف يتفقا عمى شروط وأحكاـ تنفيذ 

 ورنا نرىونحن بد طمب المساعدة القانونية، وكيفية تحديد مف يتحمؿ ىذه النفقات ، أو اقتساميا،
ىنا إعماؿ مبدأ المعاممة بالمثؿ عند االتفاؽ حوؿ مف يتحمؿ نفقات المساعدة القانونية المتبادلة 

 سواء تعمؽ األمر بالنفقات العادية ، أو غير العادية. بيف دولة ليبيا وغيرىا مف الدوؿ،

ساعدة لغرض التيسير عمى إتماـ الم إتاحة االطالع عمى المعمومات لمدولة الطالبة: -ج
القانونية المتبادلة، فإنو يجب عمى الدولة الطرؼ متمقية الطمب أف تمكف الدولة الطالبة مف 
اإلطبلع عمى ما يوجد لدييا مف معمومات وسجبلت ، أو مستندات تتعمؽ بموضوع المساعدة، 
وذلؾ بغض النظر عف موقؼ القانوف مف إتاحة ىذه المعمومات لمعامة مع ترؾ الفرصة لمدولة 

، وينبغي أال يفيـ مف ذلؾ االطبلعمقية الطمب أف تقرر ما تراه مف شروط وضوابط بشأف مت
ضرورة تسميـ أصؿ السجبلت ، أو المستندات، بؿ يكفي أف تقـو الدولة متمقية الطمب بتسميـ 

 . (1)نسخ منيا إلى الدولة الطالبة 

 : إجراءات تطبيق نظام المساعدة القانونية -ثانيا 
القانونية بيف الدوؿ أساسيا ىو تبادؿ الخطابات الكتابية، وفيما يتعمؽ بجرائـ إف المساعدة 

 ، ولكف ماىو شكؿ وفحوز الطمب؟ وىؿالفساد فتتـ المساعدة بواسطة طمب توجيو دولة ألخرز
 ىناؾ خطوات معينة لتنفيذ الطمب ينبغي إتباعيا؟ وىؿ يمكف رفض طمب المساعدة ؟

 أف نمخص القوؿ في اآلتي: نناالتساؤالت يمكلئلجابة عف ىذه 

رغـ أف األصؿ أف يتـ الطمب كتابة إال أف نصوص االتفاقية الفقرة شكل ولغة الطمب:  -أ
( أتاحت أف يتـ شفويا كما في حالة أف يتـ ىاتفيا مثبل، عمى أف يمحؽ 46( مف المادة )14)

بأي وسيمة كفيمة بأف تنتج  بالتدويف الحقا، وعند الكتابة ال تشترط وسيمة معينة، بؿ يمكف أف يتـ
 .(2)بالتحقؽ مف صحتو  سجبل مكتوبا وبمغة مقبولة لدز الدولة متمقية الطمب بالشكؿ الذي يسمح

طمب المساعدة القانونية بشأف جرائـ الفساد المنصوص عمييا في  الطمب: فحوى -ب
االتفاقية ينبغي أف يشتمؿ عمى نوعيف مف البيانات، بيانات أساسية وأخرز إضافية، فالبيانات 
األساسية حددت مف خبلؿ نصوص االتفاقية، أما اإلضافية فيي المتروؾ شأنيا لمدولة متمقية 

                                                           

، مرجع سابؽ( مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد. يراجع: حمدي عبد العظيـ، 29( الفقرة )46(  وذلؾ وفقا لما قررتو المادة )1)
 وما بعدىا. 189، صمرجع سابؽيد محمود عبد المجيد، وما بعدىا. عبد المج 44ص 

 وما بعدىا.   162، مرجع سابؽوما بعدىا. ياسيف محمود الناجح،  69، ص مرجع سابؽ(  مصطفى محمد محمود، 2)
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( مف 16ضرورية، والبيانات األساسية تـ تحديدىا بنص الفقرة )الطمب تطمبيا متى ما رأت أنيا 
، أو ة الطمب، موضوع وطبيعة االستدالؿوىي المتمثمة في ىوية السمطة مقدم (46المادة )

التحقيؽ ، أو المحاكمة ، أو المبلحقة ، أو اإلجراء القضائي الذي يتعمؽ بو الطمب، وكذلؾ اسـ 
اإلضافة إلى ممخص لموقائع ذات الصمة بالموضوع، ووصفا ووظائؼ السمطة التي تتولى ذلؾ، ب

لممساعدة الممتمسة، وىوية األشخاص ومكانيـ وجنسياتيـ، والغرض الذي مف أجمو تطمب 
 . (1)المساعدة أيا كانت صورتيا 

فيما يتعمؽ بتنفيذ طمب المساعدة، فمـ تشترط  رفض االستجابة لطمب المساعدة: -ج
ترؾ ذلؾ لما تراه الدوؿ، وحسب موضوع المساعدة، وغاية ما اشترطتو  االتفاقية آلية معينة بؿ

ذا ما تطمب إنفاذ المساعدة فترة زمنية طويمة،  االتفاقية أف يتـ ذلؾ في أقرب وقت ممكف، وا 
 .( 2)فحينيا يجوز لمدولة الطالبة أف تمتمس اتخاذ تدابير مؤقتة مف قبؿ الدولة متمقية الطمب 

وذلؾ في بعض الحاالت والتي ال تخرج عف  ض طمب المساعدةرف أجازت االتفاقيةو  
(، أو السياسية وذلؾ إذا ما رأت 46األسباب الشكمية، وذلؾ بالمخالفة لما ورد في نص المادة )

الدولة متمقية الطمب أف تنفيذ الطمب يمس بسيادتيا ، أو أمنيا، أو نظاميا العاـ ، أو مصالحيا 
ي حالة انتفاء ازدواجية التجريـ، أو إذا كاف القانوف الداخمي لمدولة السياسية، أو القانونية كما ف

الطرؼ متمقية الطمب يحظر عمى سمطاتيا تنفيذ اإلجراء المطموب، أو إذا تعارض الطمب مع 
 . (3)النظاـ القانوني لمدولة متمقية الطمب 

يوصمنا إلى نتيجة والواقع أف استقراء الحاالت التي يجوز فييا الرفض لطمب المساعدة 
مفادىا أف حاالت إمكانية الرفض تكاد تفرغ االتفاقية مف محتواىا، وذلؾ نتيجة التوسع في أسباب 
الرفض، باإلضافة إلى السمطة التقديرية الواسعة في الرفض الممنوحة لمدوؿ متمقية طمب 

 المساعدة.
 حاالت التي يجوزوىذا الوضع مبعث لبلنتقاد، ويتوجب معالجتو والتضييؽ مف نطاؽ ال

فييا الرفض، وضبطيا بشكؿ محدد وواضح، حتى تتبلءـ مع طبيعة ىذا النوع مف الجرائـ 
وخطورتيا، زيادة عمى ما ورد في االتفاقية مف ضوابط مثؿ وجوب تسبيب رفض المساعدة، وعدـ 

                                                           

و  192، ص  مرجع سابؽو ما بعدىا . عبد المجيد محمود عبد المجيد ،  68، ص  مرجع سابؽمبلؾ الطاىر محمد أبو سيميف ، 1))
 ما بعدىا .

، ص  2010،  1المغرب : دار المعرفة ، ط –، الرباط متطمبات تفعيؿ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد إبراىيـ صالح نسر ،   2))
 و ما بعدىا .  219

 و ما بعدىا . 165، ص مرجع سابؽو ما بعدىا . ياسيف محمود الناجح ،  223، ص المرجع نفسو( 3)
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جواز رفض المساعدة لكوف الجـر ذا طابع مالي، وواجب التشاور قبؿ رفض المساعدة ، أو 
 رجائيا، باإلضافة إلى األخذ ببدائؿ لرفض المساعدة.إ

 الفرع الثاني
 التحديات التي تواجو إعمال المساعدة القانونية المتبادلة

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره، يتبيف لنا أف إعماؿ المساعدة القانونية المتبادلة يطرح جممة مف 
وتحسينيا، وتشجيع الدوؿ التحديات، رغـ أف االتفاقية بشكؿ عاـ تمتمس السبؿ لتيسيرىا 

 . (1)إلى كؿ ما مف شأنو تحسيف كفاءتيا  األعضاء عمى السعي
( مف االتفاقية وما ليا مف طبيعة 46ويظير مف خبلؿ االستعراض السريع ألحكاـ المادة )

ابتكاريو، وقدرة عمى تعزيز التعاوف في مجاؿ المساعدة القانونية المتبادلة، ومع ذلؾ جدير بالدوؿ 
اؼ النظر بجدية في المصاعب والتحديات التي قد تعرقؿ التعاوف خاصة فيما بيف الدوؿ األطر 

 األطراؼ التي تتبايف األعراؼ والنظـ القانونية بينيا.
 ويمكننا أف نقسـ أىـ ىذه التحديات إلى: تحديات موضوعية )أوال(، وتحديات إجرائية

 )ثانيا( وىي عمى النحو اآلتي:
 :التحديات الموضوعية -أوال 

التحديات الموضوعية كثيرة ونحاوؿ في ىذا المقاـ الوقوؼ عمى أىميا مع اقتراح الحموؿ 
 لتجاوزىا:
لعمو مف أىـ ىذه التحديات، فيما يتعمؽ بالمساعدة  :قصور اإلطار القانوني الوطني -أ

مساعدة المطموب تقديميا القانونية المتبادلة المتعمقة بجرائـ الفساد، ولضماف االمتثاؿ إلى ال
بموجب االتفاقية يتعيف عمى الدوؿ األعضاء إجراء استعراض واؼ ألطرىا القانونية، وتقييـ كفاية 
تمؾ األطر لتغطية كؿ جوانب المساعدة بشكؿ ايجابي، وذلؾ مف خبلؿ المواءمة التشريعية، 

نصوصا جديدة،  والتي قد تتطمب تعديؿ بعض النصوص، أو حذؼ بعضيا اآلخر، أو استحداث
مع العمـ بأنو ال يوجد في ليبيا حتى كتابة ىذه السطور، قانوف خاص بمكافحة الفساد، مما ينشئ 
نوعا مف الفراغ التشريعي إزاء بعض صور جرائـ الفساد، كالرشوة في القطاع الخاص، ورشوة 

 . (2)الموظؼ العمومي األجنبي، وغيرىا
شأنو أف يعيؽ المساعدة، رغـ ما تنص عميو اتفاقية فعدـ ازدواجية التجريـ يمثؿ تحديا مف 

األمـ المتحدة لمكافحة الفساد مف قاعدة تفسيرية إضافية بالخصوص تقضي بوجوب اعتبار 

                                                           

 و ما بعدىا . 163، ص  مرجع سابؽمكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ،  1))
 و ما بعدىا . 164، ص  المرجع نفسو( 2)
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ازدواجية التجريـ متحققة بصرؼ النظر عما إذا كانت قوانيف الدولة الطرؼ متمقية الطمب تدرج 
الطالبة، أو تستخدـ في تسميتو ذات المصطمح الجـر المعني ضمف نفس فئة الجرائـ عند الدولة 

إذا كاف الفعؿ ، أو السموؾ الذي يقـو عميو الجـر الذي تمتمس بشأنو المساعدة يعتبر فعبل 
إجراميا في قوانيف كمتا الدولتيف الطرفيف فضبل عف كوف نصوص اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

قية أف انتفاء ازدواجية التجريـ ال يحوؿ دوف الفساد تعد نصوصا احتياطية، فقد اعتبرت االتفا
إجراء المساعدة القانونية بيف الدولتيف، وذلؾ أخذا بأغراض االتفاقية حسب ما ورد في نص الفقرة 

 (.46( مف المادة )9)
رغـ كؿ ذلؾ، فإف المواءمة التشريعية بيف القوانيف الوطنية ونصوص االتفاقية مف شأنو أف 

التحدي ويوحد وجية النظر، بدال مف التردد بناء عمى اختبلؼ المواقؼ يساعد عمى تجاوز ىذا 
ضعاؼ أثرىا.  حياليا، والذي قد يتسبب في عرقمة المساعدة وا 

( مف أنو ال يجوز 46( مف المادة )8رغـ ما تنص عميو الفقرة) السرية المصرفية:-ب
فية مما يفرض عمى الدوؿ لمدوؿ األطراؼ رفض تقديـ المساعدة القانونية بذريعة السرية المصر 

  األطراؼ عدـ التذرع بيذه الحجة لمرفض بموجب نظميا القانونية، بما في ذلؾ قانوني العقوبات
واإلجراءات الجنائية، والقوانيف والموائح المتعمقة باألعماؿ المصرفية، إال أنو سيكوف مف 

ىذا النوع أف تعدؿ الضروري ألي دولة طرؼ تسمح تشريعاتيا بالمجوء إلى سبب لمرفض مف 
تشريعاتيا، لتسد ىذه الثغرة التي مف شأنيا أف تضعؼ مف فعالية مواجية جرائـ الفساد 

 ومكافحتيا.

فمف المجاالت  حماية الشيود والخبراء وأقاربيم وغيرىم من األشخاص المقربين ليم: -ج
قد يتعرضوف لو  التي يتعيف تحسيف التعاوف فييا ما يتعمؽ بحماية الشيود ومف في حكميـ مما

مف التيديد والترىيب، وذلؾ مف خبلؿ إيجاد نصوص قانونية مف شأنيا تحقيؽ حماية جنائية 
فعالة ليـ، وتوفير الموارد المطموبة لتغطية ما تتطمبو الحماية مف إنفاؽ، ولتحقيؽ ىذه الحماية 

ميبية، مما عمى أكمؿ وجو، في ظؿ غياب نصوص قانونية تغطي ىذا الموضوع في التشريعات ال
يستدعي األمر سد ىذا الفراغ وذلؾ ألىميتو لضماف فعالية دور الشيود مف ناحية، وحماية 

 . (1)حقوقيـ ومصالحيـ مف ناحية أخرز

                                                           

لعمو مف الميـ اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أنو يفضؿ أف تحدد نسبة معينة مف األمواؿ المستردة لخزينة الدولة الناشئة عف جرائـ   (1)
ة بيا في مصاريؼ مكافحة ىذا النوع مف الجرائـ، السيما المصاريؼ التي تتطمبيا حماية الشيود ومف في الفساد لبلستعان

 حكميـ.
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يمكف أف تفضي طمبات المساعدة إلى كشؼ جوانب  :وحساسيتيا المعموماتأىمية  -د
جريمة فساد بأنشطة جماعات بالغة الحساسية في تحقيؽ ما، خاصة إذا ارتبطت التحقيقات في 

، أو غيرىـ مف الوجياء وأصحاب النفوذ، وكذلؾ ريمة المنظمة، أو تعمقت بسياسييفالج
المعمومات الميمة وما يتعمؽ بالشيود والخبراء وما يتطمبو مف سرية، ولذلؾ يتعيف عمى السمطات 

دة، التنبو بشكؿ المختصة عند إعدادىا طمبات المساعدة، وكذلؾ عند تسمميا لطمبات المساع
خاص إلى السرية المطموبة والتي مف شأنيا أف تتطمب نصا قانونيا عمى ما يكفؿ ىذه السرية 
المطموبة حتى ال تتحوؿ أىمية المعمومات إلى عائؽ يقؼ في وجو مواجية جرائـ الفساد مما 

 .يتطمب توفير الحماية البلزمة لممعمومات مف خبلؿ فرض السرية وتجريـ اإلخبلؿ بيا

قد تتعرض طمبات المساعدة لمتأخير أحيانا بؿ التجاىؿ تماما بسبب  قصور الموارد: -ه
قصور الموارد المتاحة في الدولة المتمقية لمطمب عف تقديـ المساعدة، ومف الممكف في مثؿ ىذه 
الحاالت، أف تقدـ الدولة الطالبة المساعدة مف خبلؿ تعييف موظفي اتصاؿ، أو توفير خبرات، أو 

ى الدعـ المالي لتغطية المصاريؼ المطموبة، وما يستدعيو مف تعديبلت تشريعية تمكف مف حت
 تحقيؽ كؿ ذلؾ.

 : التحديات اإلجرائية -ثانيا 
 المقاـ،تتعدد التحديات اإلجرائية التي تواجو المساعدة القانونية المتبادلة ولكف في ىذا  

 فعالية المساعدة والتي تتمثؿ فيما يأتي: نتناوؿ أكثرىا أىمية وأثرا عمى
مما افترضتو االتفاقية تسمية سمطة مركزية تختص  تحديد السمطة المركزية المختصة: -أ 

بإجراءات المساعدة القضائية المتبادلة يناط بيا تمقي طمبات المساعدة القانونية المتبادلة 
لؾ وفقا لما ورد في الفقرتيف يذىا، وذوتنفيذىا، أو إحالتيا لمسمطات الداخمية المختصة لتنف

( مما يوفر بديبل أكثر فعالية عف القنوات الدبموماسية، مع العمـ أنو 46( مف المادة )13،14)
لمسمطات القضائية لدز الدولة الطالبة أف تتواصؿ مباشرة مع السمطة المركزية، ويتزايد في الواقع 

مف الممكف لموظؼ مسؤوؿ في الدولة الطالبة مؤخرا استعماؿ قنوات مباشرة بشكؿ كبير، حيث 
المسؤوؿ المختص في الدولة األخرز، ومف األىمية بمكاف  أف يرسؿ الطمب مباشرة إلى الموظؼ

التأكيد عمى انفراد السمطة المركزية المعنية لتيسير المزيد مف االتساؽ في ممارسة المساعدة 
ذه السمطة المركزية مبادئ توجييية واضحة بشأف القانونية المتبادلة لمختمؼ الجرائـ، أف يكوف لي

حتى يتـ القضاء عمى  المسائؿ واإلجراءات العممية الناشئة عف حالة مساعدة قانونية متبادلة
 تبعثر الجيود، أو ازدواجيا وتعددىا، استثمارا لمجيد والوقت والتقميؿ مف اإلنفاؽ.
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لممساعدة القانونية  وات الرسميةوحري بالدوؿ األطراؼ التنبو إلى أف المجوء إلى القن
السرعة والمرونة،  المتبادلة ضروري في جميع الحاالت، فبل يجوز المجوء إلى قنوات أخرز بمبرر

السيما فيما يتعمؽ بجرائـ الفساد، حيث أف احتماالت نشوء اإلشكاليات المتعمقة بمقبولية 
إتماـ إجراءات المساعدة عف طريؽ اإلجراءات المتخذة واألدلة المستفادة منيا ترتفع عند عدـ 

السمطة المركزية المختصة، ولذلؾ مف األفضؿ المجوء إلى قنوات المساعدة القانونية المتبادلة 
المييأة رسميا، كما أف استخداـ الوسائؿ الرسمية يكفؿ قدرا أكبر مف الحماية لممعمومات  

 الحساسة.

المساعدة القانونية المتبادلة أيضا مف التحديات التي تواجو  القيود اإلجرائية: -ب
الحصانة، التي يتمتع بيا العديد مف المسئوليف الوطنييف واألجانب، فإذا تعمقت التحقيقات 
بشخصية ذات نفوذ في مجاؿ السياسة ، أو األعماؿ في الدولة متمقية الطمب، فقد ال تقدـ 

التأخير، وربما يتسبب في  المساعدة المطموبة بدعوز الحصانة الممنوحة لو، مما يتسبب في
 رفض المساعدة بحجة وجود ىذا القيد )الحصانة(.

التضييؽ مف نطاؽ حاالت الحصانة قدر اإلمكاف السيما حياؿ جرائـ الفساد،  ولذلؾ نرز
واتخاذ التدابير التشريعية والعممية التي مف شأنيا تسريع إجراءات التعاطي مع الحصانة حالة 

جراءات المساعدة القانونية المتبادلة المطموبة، سواء تعمؽ اإلجراء وجودىا لمسماح بتنفيذ إ
 باالستدالؿ ، أو التحقيؽ ، أو المحاكمة.

أو يكوف مثوؿ الشاىد شخصيا  قد يتعذر حضور الشاىد، تعذر حضور الشيود: -ج
لئلدالء بشيادتو عمى أراضي الدولة الطالبة غير مرغوب فيو، ففي مثؿ ىذه الحاالت يمكف 

جوء لتقنيات االتصاالت لمتعاطي مع مثؿ ىذه الحاالت، وتجاوز مثؿ ىذه العقبات كثيرة الم
الحصوؿ واقعيا مما يستدعي تطويع التشريعات المتعمقة باإلثبات لمثؿ ىذه التعديبلت، مع 

 ضرورة تحري الدقة البلزمة في ضبطيا.

انونية المتبادلة مسألة مف التحديات التي تواجو المساعدة الق قصور الموارد المتاحة: -د
قصور الموارد المتاحة في الدولة المتمقية لمطمب عف تقديـ المساعدة وما تتطمبو مف إنفاؽ، ففي 
مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى الدولة الطالبة لممساعدة أف تدرؾ أف القضية التي تبلحقيا تيميا ىي 

تبدؿ الدولة الطالبة جيودا مضنية أكثر بكثير مما تيـ الدولة متمقية الطمب، فمف األىمية أف 
لتسييؿ إتماـ اإلجراء المطموب ولو استدعى ذلؾ تقديـ الدعـ في أي صورة بما في ذلؾ الدعـ 

 المالي.
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إف القوانيف اإلجرائية لمدوؿ األطراؼ  انعدام المرونة الكافية في التشريعات الوطنية: -ه
تختمؼ اختبلفا كبيرا، فقد تطمب الدولة الطالبة تطبيؽ إجراءات خاصة غير معروفة في قوانيف 
الدولة المتمقية لمطمب، وقد جرز العرؼ أف المبدأ المييمف أف تعطي الدولة المتمقية األولوية 

إلى مواجية صعوبات عديدة في سبيؿ المساعدة  لقوانينيا اإلجرائية غالبا وىذا مف شأنو أف يؤدي
 القضائية المتبادلة.

ومما ينبغي لتجاوز ىذه الصعوبات، السماح بقدر أكبر مف المرونة فيما يتعمؽ 
باإلجراءات، لتنفيذ الطمب وفقا لما تحدده الدولة الطالبة بقدر ما، وىذا يستدعي وجود نصوص 

 دة، تحقؽ تمؾ المرونة بشكؿ كاؼ.في قوانيف الدولة المتمقية لطمب المساع

 الخاتمــــــــــة
ما تـ استعراضو في ىذه الورقة البحثية، يمكننا أف نستنتج أف المساعدة القانونية مف خبلؿ 

المتبادلة تعد مف أىـ صور التعاوف الدولي الجنائي في مواجية جرائـ الفساد التي صارت تتسـ 
اتيا بأكبر قدر ممكف مف االىتماـ السيما مف قبؿ بكونيا عبر وطنية، مما يتطمب أخذ حيثي

الدوؿ األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعد الدولة الميبية إحداىا، مما 
يستدعي التأكيد عمى حاجة القوانيف الميبية السيما قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية إلى 

ية لمتعاطي مع تفعيؿ دور المساعدة القانونية المتبادلة، لبلستفادة المواءمة واكتساب المرونة الكاف
منيا في مواجية جرائـ الفساد التي تعاني منيا كافة دوؿ العالـ والدولة الميبية ليست استثناء 
عنيا، بؿ يكاد الفساد المنتشر في ليبيا عمى كافة المستويات، أف يعصؼ بالدولة ومصالحيا 

 األساسية.
األىمية بمكاف تسمية ىيئة مركزية مستقمة تضطمع بإجراءات المساعدة القانونية ومف 

المتبادلة بخصوص جرائـ الفساد، ووضع قانوف يضبط وينظـ عمؿ ىذه الييئة حتى يتـ القضاء 
عمى تشتت الجيود ، أو ازدواجيتيا وتعددىا، واستثمار الجيد والوقت واإلمكانات بشكؿ جيد 

 فعالية المطموبة في مواجية جرائـ الفساد.وصوال إلى تحقيؽ ال
كما أنو ينبغي إيجاد صيغة خاصة بجرائـ الفساد فيما يتعمؽ بالقيود اإلجرائية كالحصانة 
والسرية المصرفية ...الخ، التي ترد عمى المساعدة القانونية المتبادلة، بحيث يتـ الحد مف أثرىا 

 ذلؾ مف خبلؿ المعالجة التشريعية.عمى مبلحقة جرائـ الفساد ومعاقبة مرتكبييا، و 
، أو المتعددة التي ماما بإبراـ االتفاقيات الثنائيةعمى الدولة الميبية أف تولي اىت وأخيرا نتمنى

تعنى بالمساعدة القانونية المتبادلة مع الدوؿ األخرز إليجاد أساس واضح ومحدد لمتعامؿ مع 
 المعاممة بالمثؿ.  الحسباف مبدأ الدوؿ األخرز بالخصوص، مع األخذ في
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